
การดําเนินงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ 
 
1. โครงการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

โครงการศูนยรารชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นับเปนศูนยราชการ
ขนาดใหญ ทันสมัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร 

1. ความเปนมา 
ที่ผานมากระทรวงการคลังโดย กรมธนารักษในฐานะหนวยงานบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ  ได

จัดสรรท่ีดินใหแกหนวยงานราชการหลายแหงเพื่อสรางอาคารที่ทําการแตเมื่อความตองการมีมาก
ขึ้น  ประกอบกับหลายหนวยงานราชการตั้งอยูบนสถานที่ไมเหมาะสม และขาดการดูแลบริหารจัดการ
ที่ดีจึงเปนที่มาของแนวคิดการบริหารท่ีราชพัสดุแนวใหมท่ีมุงเนนการใชที่ราชพัสดุใหคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด ดวยการสรางศูนยราชการขนาดใหญแลวจัดสรรพื้นที่อาคารใหแตละหนวยงานใช
รวมกัน  
 2. การดําเนินการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ใหกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ 
ดําเนินโครงการจัดสรางศูนยราชการในท่ีดินราชพัสดุบริเวณถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  บน
เนื้อที่ประมาณ  297 ไร และจัดตั้งบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ซึ่งมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ 
ทําหนาที่กอสรางและบริหารโครงการฯ      ในสวนการออกแบบ ไดมุงเนนออกแบบใหเปนอาคาร
อนุรักษพลังงานท่ีใสใจสิ่งแวดลอมและใชพลังงานอยางคุมคา  สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ 
ไดจากการระดมทุน โดยใชหลักการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ดวยการออกหุนกูขายใหกับนัก
ลงทนุท่ัวไป ซึ่งสามารถดําเนินการประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

การกอสรางโครงการศูนยราชการไดแลวเสร็จ  มีพ้ืนที่กอสรางอาคารรวม  1,039,250 ตร.
ม.  พื้นที่ใชสอยสําหรับหนวยงานใชประโยชน  484,000 ตร.ม.  มูลคากอสรางรวมทั้งโครงการเปนเงิน
กวา  21,000 ลานบาท  และไดจัดสรรพ้ืนที่อาคารใหแกหนวยงานตางๆ ของรัฐสําหรับใชเปนสถานที่
ปฏิบัติงานแลว รวมจํานวน 40 หนวยงาน   ประกอบดวยอาคารหลัก 3 อาคาร ไดแก  อาคารที่ทํา
การศาลปกครอง  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ใชเปนที่ทําการของหนวยงานดานยุติธรรม และอาคารรัฐ
ประศาสนภักดี  ใชเปนที่ทําการของสวนราชการหนวยงานรัฐ 

ภายในอาคารจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  เชน  ศูนยอาหาร รานคา ธนาคาร  ศูนย
การแพทย  ที่ทําการไปรษณีย  นอกจากนี้ ยังมีอาคารประกอบอื่นๆ เชน  ศูนยประชุม  อาคารโรงแรม 
อาคารจอดรถ อาคารสาธารณูปโภคตางๆ และอาคารควบคุม  เปนตน  

ขณะนี้ศูนยราชการดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชการดําเนินแทนพระองค ทรงประกอบ



พิธีเปดอาคารศูนยราชการฯ  เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2556  นับเปนศูนยราชการขนาดใหญ ทันสมัย 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร 
  
หนวยงานราชการไดเขาใชประโยชนรวมพื้นที่ สํานักงานภายในโครงการจํานวน  484,000 ตร.ม. 
ประกอบดวย 

อาคารศาลปกครอง 
1. สํานักงานศาลปกครอง 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
2.  สํานักงานศาลยุติธรรม 
3.  ศาลฎีกา 
4.  ศาลลมละลายกลาง 
5.  ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
6.  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
7.  กรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ 
8.  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
9.  กรมคุมประพฤติ 
10. สํานักงานอัยการสูงสดุ 
11. สํานักงานศาลรัฐธรรมนญู 
  

อาคารรัฐประศาสนภักดี 
12. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
13. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
14. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
15. สํานักงานกิจการยุติธรรม 
16. กรมการพัฒนาชุมชน 
17. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
18. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
19. สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 
20. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
22. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 



23. สถาบันพระปกเกลา 
24. สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 
25. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 
26. องคการบริหารจัดการกาซเรอืนกระจก )องคการมหาชน( 
27. กรมท่ีดิน 
28. สํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 
29. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
30. สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม 
31. สํานักงานสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
32. สํานักงานสถิติแหงชาติ 
33. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (บางสวน) 
34. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
35. กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1 
36. กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3 
37. กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย 
38. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
39. กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ ในวงราชการ 
40. กระทรวงการตางประเทศ 
41. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

        3. การบริหารจัดการศูนยราชการ ฯ 
           บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ไดบริหารจัดการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 
            3.1 ไดจัดสรรพื้นที่ ใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานของสวนราชการหนวยงานรัฐ จํานวน 41 
หนวยงาน โดย ธพส.รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการในพื้นที่สวนกลาง ทั้งดานการรักษาความปลอดภัย
และจราจรภายในศูนยราชการ การรักษาความสะอาด อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม การควบคุมดูแล
บํารุงรักษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เชน ลิฟต บันไดเลื่อน ระบบดับเพลิง รวมถึงการจัดสวน
และภูมิทัศนภายนอกอาคาร 
            3.2 มีพ้ืนที่ใหบริการ สําหรับการจัดนิทรรศการ กิจกรรมโครงการตางๆ ของภาครัฐและ
เอกชน การจัดแสดงสินคา หองประชุมสัมมนา พรั่งพรอมดวย อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ อาทิ ลานอเนกประสงคภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ขนาด 9,700 ตร.ม.  และอาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธ์ิ ขนาด  4,324  ตร.ม. โรงแรมและศูนยประชุม ภายใตชื่อ “โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและ



คอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ”  ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะรองรับการจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ ของสวน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐ  และเอกชน  โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ อัน
จะเปนใหความรวมมือสนับสนุนนโยบายการใชทรพัยากรรวมกันของหนวยงานภาครัฐ 

  นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใชพื้นที่ศูนยราชการ ฯ ใหเกิดประโยชน 
จึงมีโครงการจัดงาน กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคในการสรางการมีสวนรวมกับสวนราชการหนวยงานรัฐ 
ดวยการหากิจกรรมนันทนาการตางๆ อาทิ งานลอยกระทง ตลาดนัดถนนคนเดิน งานศลิปะ วรรณศิลป 
จิตรกรรม นันทนาการ สิ่งประดิษฐ  สินคาภูมิปญญาของชาวบาน และสินคาอื่นๆ ฯลฯ  เพ่ือสงเสริม
ใหเกิดความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ  เกิดความผอนคลายหลังเลิกงาน  กอประโยชนใหชุมชน 
สังคมภายในศูนยราชการ และเศรษฐกิจในการเพ่ิมรายไดใหกับพนักงานของรัฐ ที่ออกรานจําหนายสินคา
ในงาน สนใจสามารถเขารวมกิจกรรม  จองพ้ืนท่ีขายสินคาไดที่ ฝายการตลาด   
2. โครงการบานสวัสดิการเพื่อขาราชการ “โครงการบานธนารักษ”  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 อนุมัติใหบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย 
จํากัด  ดําเนินงานโครงการบานสวัสดิการเพ่ือขาราชการ “โครงการบานธนารักษ” จํานวน 4 
โครงการ รวมท้ังสิ้น 964 หนวย ประกอบดวยโครงการบานธนารักษ จ.ภูเก็ต  จ.สุพรรณบุรี  จ.
เชียงใหม และจ.นนทบุรี  จะมีลักษณะเปนบานเดี่ยว หนวยละ 50-100 ตารางวา หรือเปนทาวนเฮาส 
หรืออาคารชุดพักอาศัย  โดยนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดําเนินโครงการในราคาที่ต่ํากวา
ตลาด  เปนรูปแบบบานที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน ใหสิทธิเชาที่ดินราชพัสดุ 30 ป และสามารถตอ
สัญญาเชาได  ไมมีเงินจองและเงินดาวน สามารถเบิกคาเชาบานหรือคาเชาซื้อไดตามระเบียบที่
เกี่ยวกับคาเชาบานของขาราชการหรือลูกจางแตละประเภท เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ 
และความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกขาราชการและลูกจางประจํา  และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการและลูกจางประจํา  
 รูปแบบโครงการ “บานธนารักษ” 

· ใชที่ดินราชพัสดุที่เปนที่วางหรือที่ดินท่ีไดรบัคืนจากสวนราชการมาจัดสรางโครงการ 
· ลักษณะเปนบานเดี่ยว เนื้อท่ีหนวยละ 50 – 100  ตารางวา  หรืออาจมีลักษณะอ่ืน   เชน ทาวนเฮาส หรือ  
  อาคารชุดพักอาศัย ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ 
· ราคาต่ํากวาราคาตลาดในพื้นที่เดยีวกัน 
· มีรูปแบบบานที่ทนัสมัยและประหยัดพลังงาน 
· ใหสิทธิเชาที่ดินราชพัสดุ 30 ป และสามารถตอสัญญาเชาได โดยไมเสียคาตอสัญญา 
· อัตราคาเชาที่ดินราชพัสดุผอนปรนจากระเบียบฯ รอยละ 25 
· อัตราดอกเบ้ียผอนปรน และกูไดรอยละ 100 ของราคาขาย ไมมีเงินจองและเงินดาวน 
· ผูเขารวมโครงการเปนเจาของสิทธิ์และโอนเปลี่ยนมือได 



· สามารถเบิกคาเชาบานหรือคาเชาซื้อไดตามระเบียบที่เก่ียวกับคาเชาบานของขาราชการ 
  หรอืลูกจาง แตละประเภทได 
· สามารถกูรวมกับทายาท เพื่อใหระยะเวลาการผอนชําระนานขึ้น  

คุณสมบัติและเงื่อนไขผูเขารวมโครงการ 
· เปนขาราชการ ลูกจางประจําของหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ ทั้งสวนกลาง สวน 
  ภูมิภาคและสวนทองถิ่น 
· หนวยงานตนสงักัดตองใหความเห็นชอบ และยินยอมใหหักเงินเดอืนเปนคาผอนชําระ คา 
  กอสรางบานพักอาศัย 
· สามารถรับเงื่อนไขการกูจากสถาบันการเงิน เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห หรือสถาบัน 
  การเงนิอื่นๆ ได ซึ่งขาราชการ และลูกจางประจําสามารถกูรวมกับทายาทได 
· สามารถใชสิทธิการเชาไดรายละไมเกิน 1 สัญญา 

วิธีการดําเนินการ  
    ธพส. เปนผูดําเนินการปลูกสรางอาคาร โดยเปดใหจองสิทธิ (Pre Sale) กอนเมื่อไดผูจองสิทธิ 

ครบ 100% และไดรับอนุมัติ แลวจึงเริ่มดําเนินการกอสราง 
สถานะโครงการ 

โครงการบานธนารักษ รูปแบบโครงการ 
จํานวน
(หนวย) สถานะ 

 1. จังหวัดภูเก็ต อาคารพักอาศัยรวม สูง 8 ชั้น 
จํานวน 2 หลัง หลังละ 78 หนวย 

156 สงมอบแลวเสรจ็ทั้งโครงการ 
รอยละ 100 

 2. จังหวัดสุพรรณบุรี บานเดี่ยวพรอมระบบสาธารณปูโภค 44 สงมอบแลวเสรจ็ทั้งโครงการ 
รอยละ 100 

 3. จังหวัดเชียงใหม บานพักอาศัย(บานเดี่ยว) 140 สงมอบแลวเสรจ็ทั้งโครงการ 
รอยละ 100 

 4. จังหวัดนนทบุรี อาคารพักอาศัยรวม จํานวน 8 
อาคารอาคารละ 78 หนวย 

624 สงมอบแลวเสรจ็ทั้งโครงการ 
รอยละ 100 

 


