โครงการบ้านประชารัฐ

ฉบับที่ 38/2559

วันที่ 22 มีนาคม 2559

โครงการบ้านประชารัฐ
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือ
อาชีพอิสระที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนัก และ
เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบกรอบการด�ำเนินโครงการบ้านประชารัฐ
โดยให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ธ.กรุงไทยฯ) สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนทั้งสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ส�ำหรับผู้พัฒนาโครงการ
และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) สาหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือ
ซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ :
1.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจ�ำ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร
ต�ำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
มาก่อน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการกู้เพื่อซ่อมแซม และ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ผ่านการ
สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยเงื่อนไขผ่อนปรนจากสถาบันการเงินของรัฐ
1.2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์
2. ประเภทที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านประชารัฐ : ที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่มีราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ ทั้งที่สร้างบนที่ดินของตนเอง โครงการของเอกชนหรือโครงการที่สร้างบนที่ดินของรัฐ ซึ่งครอบคลุมที่อยู่อาศัย
ที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Assets: NPAs) ของสถาบันการเงินและ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัยด้วย
3. ระยะเวลาโครงการฯ : ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
4. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ทั้งผู้มีรายได้ประจ�ำ และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรืออาชีพอิสระที่ไม่เคยมี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาก่อน รวมทั้งผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย
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5. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ : ผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจ�ำ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร
ต�ำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน
ยกเว้นกรณีการซ่อมแซม และ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ มูลค่ารวมของที่ดินและที่อยู่อาศัยที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมี
มูลค่าไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย โดยให้ ธอส. และธนาคารออมสิน ท�ำหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
6. มาตรการสินเชื่อ :
6.1 สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance): ธอส. ธนาคารออมสิน และ ธ. กรุงไทยฯ ร่วมกันจัดวงเงินสินเชื่อ
ประมาณ 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้เอกชน
ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการเคหะแห่งชาติ ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการฯ
6.2 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance): ธอส. และธนาคารออมสิน จัดท�ำโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน
วงเงิน 40,000 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 30 ปี และผ่อนปรนการกาหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการช�ำระหนี้ต่อ
รายได้ต่อเดือน (Debt Service Ratio : DSR) หรืออัตราส่วนภาระผ่อนช�ำระหนี้รวมต่อรายได้สุทธิรวม (Debt to
Income Ratio : DTI) โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
(1) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษส�ำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อ เช่าซื้อ ก่อสร้าง ราคาไม่เกิน 7 แสนบาทต่อหน่วย
และวงเงินสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทต่อหน่วย
(2) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนส�ำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อ เช่าซื้อ ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ราคามากกว่า 7 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย
7. การสนับสนุนของภาคเอกชน : เอกชนผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการฯ ต้องรับภาระ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2 ของราคาที่อยู่อาศัย และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจ�ำนอง
ร้อยละ 1 ของมูลค่าจ�ำนอง เป็นระยะเวลา 2 ปี และรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 1 รวมทั้งให้ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 จากราคาขายสุทธิหลังหักส่วนลดปกติด้วย
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าการด�ำเนินโครงการบ้านประชารัฐจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจ�ำ ได้แก่ ข้าราชการ พลเรือน ทหาร
ต�ำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ สามารถมีที่อยู่อาศัยหลังแรกเป็นของตนเอง
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรง เนื่องจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ (Value Chain) ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ

ส�ำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3232, 0 2618 3374

Government Housing Bank
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ส เสนอแนะอย่างมีหลักการ
ศ ศึกษาโดยไม่หยุดนิ่ง
ค คนคลังที่มีคุณภาพ

โครงการบ้
โครงการบ้านประชารั
ฐ านปร

หลักการ: เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้ที่มรี ายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ บุคลากร

ธอส.
ธนาคารออมสิ
น และอนธ.ทหาร
กรุงตำไทยฯ
หลักการ : เป็
เพืน่อของตนเองโดย
สนับสนุนให้ประชาชนผู
้ที่มีรายได้
น้อย ข้าราชการพลเรื
�รวจ สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่รายได้ไม่แน่นอนหรือผู้ที่มีอาชีพอิสระ มีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเอง
โดย ธอส. ธนาคารออมสิน และ ธ. กรุงไทยฯ สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน โดยมี
ประเภทที่อยู่อระยะเวลาโครงการ
าศัย: ที่อยู่อาศั2 ปียทุกประเภททั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด
ราคาไม่
เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย ที่สร้างบนที่ดินของตนเอง/เอกชน หรือที่ดินของรัฐ
ประเภทที่อยู่อาศัย : ที่อยู่อาศัยทุกประเภททั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด ราคาไม่เกิน
ซึ่งครอบคลุมที่อยู่อาศั1.5ยทีล้่สานบาทต่
ร้างใหม่
จพร้่ดินอของตนเอง/เอกชน
มอยู่ NPA ของสถาบั
การเงิ
และ ม
อหน่วสร้
ย ทีา่สงเสร็
ร้างบนที
หรือที่ดินนของรั
ฐ ซึน
่งครอบคลุ
ที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ NPA ของสถาบันการเงิน และทรัพย์รอการขาย
ทรัพย์รอการขายของกรมบั
งคังบคับคดีคดี ทัทั้ง้งนีนี้ ให้้ ให้
รวมถึ
งซ่อมแซมและ/หรื
อยเติมที่อยู่อาศัย
ของกรมบั
รวมถึ
งซ่อมแซมและ/หรื
อต่อเติมที่ออ
ยู่อต่าศั
าหมาย/คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
กลุกลุ
ม่ เป้่มเป้าหมาย/คุ
ณสมบัตผิ ู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัย
ซื้อ/เช่าซื้อ/สร้างใหม่
ราคา ≤ 1.5 ล้านบาท

มูลค่าที่อยู่อาศัยและที่ดนิ รวมกัน
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
(DSR = 50-80% (ธอส.) หรือ
DTI ≤ 70% (ธ.ออมสิน))

ผู้มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัย
ซ่อมแซม/ต่อเติม
วงเงิน ≤ 5 แสนบาท

วง




ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
เพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
เพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ
การสนับสนุนของภาคเอกชน
1. รับภาระค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำ�นอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนกลางปีแรก
2. ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 จากราคาขายสุทธิ

การสนับสนุนของภาคเอกชน
1. รับภาระค่าธรรมเนียมการโอนและจดจานอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนกลางปีแรก
2. ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 จากราคาขายสุทธิ
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แต

หมา

รบ้านประชารัฐ

ตารวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่รายได้ไม่แน่นอนหรือผู้ที่มีอาชีพอิสระ มีที่อยู่อาศัย
นสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน โดยมีระยะเวลาโครงการ 2 ปี

จังหวัด
รัฐ
ละ
ศัย

Pre Finance

Pre Finance
10,000 ลบ.

10,000 ลบ.

10,000 ลบ.

รก

ผู้พัฒนาโครงการ

Post Finance
Post Finance

ธิ์
ย

ติม
บาท

22 ปีปี

30,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4%

20,000 ลบ.

20,000 ลบ.

40,000 ล้านบาท

30
3030ปีปี ปี

ผู้อยู่อาศัยในโครงการ

ดอกเบี้ย
วงเงิน/ราคา

ปีที่ 1

ปีที่ 2-3

ปีที่ 4-6

ปีที่ 7-30

≤ 7 แสนบาท

ร้อยละ 0

ร้อยละ 2

ร้อยละ 5

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

700,000

3,000

3,000

4,000

4,500

> 7 แสนบาท
แต่ ≤ 1.5 ล้านบาท

ปีที่ 1-3
ร้อยละ 3

ปีที่ 4-6
ร้อยละ 5

DSR= 50%

สวัสดิการ2
DSR= 80%

1,500,000

7,200

8,600

9,100

8,900

รายย่อย1

หมายเหตุ: :MRR
= 6.75%
และและ
ธ. ออมสิ
น =น7.475%
หมายเหตุ
MRRของของธอส.ธอส.
= 6.75%
ธ.ออมสิ
= 7.475%
1 ลูอกยค้:ารายย่
ธอส. = MRR-0.75%
และ ธ.นออมสิ
น = MRR-1.475%
1 ลูกค้ารายย่
ธอส.อ=ย:MRR-0.75%
และ ธ.ออมสิ
= MRR-1.475%
สดิการ:
ธอส. = MRR-1%
และ ธ.น ออมสิ
น = MRR-1.725%
2 ลูกค้าสวั2สดิลูกการค้า:สวัธอส.
= MRR-1%
และ ธ.ออมสิ
= MRR-1.725%

Government Housing Bank
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