
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 
 

 
๑. ชื่อโครงการ 

 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

๒. เหตุผลความจ าเป็น 
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน C 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการกับประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
ราชการทั้งในด้านอาคารสถานที่และบริการ รวมทั้งโครงการนี้จะช่วยลดงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ  
ที่มีสถานที่ท างานไม่เพียงพอ หรือไม่มีพ้ืนที่เป็นของตัวเอง ท าให้ต้องเช่าอาคารส านักงานของภาคเอกชน 
และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในศูนย์ราชการฯ อย่าง เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด                
โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติให้ ธพส. ด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓.๑ เพ่ือเป็นสถานทีป่ฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

๔. สาระส าคัญ 
๔.๑ ชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมในการติดต่อราชการ  
๔.๒ ชว่ยลดงบประมาณค่าเช่าอาคารเอกชนของหน่วยงานภาครัฐ   
๔.๓ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในศูนย์ราชการ ฯ อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

๕. ผู้ด าเนินการ 
เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

๖. สถานที่จะด าเนินการ (โครงการ) 
 โครงการ ฯ ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริเวณ
ส่วนต่อขยายภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  และพ้ืนที่บางส่วนของ            
ศูนย์ราชการเดิม มีขนาดที่ดินประมาณ ๘๑ ไร่ ๒ งาน ๕๙ ตารางวา  
  อาณาเขตพ้ืนที่โครงการ โซน C 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อาคารส านักงานแห่งใหม่ ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม และ  
   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ   พ้ืนที่โครงการนอร์ทปาร์ค (North Park)  
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   พ้ืนที่ส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   พ้ืนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  

    อาคารรัฐประศาสน ภักดี (อาคาร B) 
 
 
 
 
 



      - ๒ - 
๗. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ด าเนินโครงการพัฒนา พ้ืนที่ส่วนขยาย  

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  

    พฤษภาคม ๒๕๖๒ เริ่มออกแบบรายละเอียดโครงการ 

    ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๖ ด าเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนา พ้ืนที่ส่วนขยาย  
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C   

    ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานราชการเริ่มเข้าใช้ประโยชน์อาคาร 

๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะเวลา ๖๐ เดือน (ตั้งแต่พฤษภาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๗)   

๙. ผลผลิต 
 มีอาคารส านักงานที่ทันสมัย พ้ืนที่ใช้สอยรวม ๖๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร  

๑๐. ผลลัพธ์ 
เป็นที่ท าการของหน่วยราชการหลายหน่วยงาน จ านวนข้าราชการประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน จ านวน

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการประมาณ ๔,๐๐๐ คนต่อวัน 

๑๑. ผลกระทบ 
อยู่ระหว่างการศึกษา 

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ 
อยู่ระหว่างการศึกษา 

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 กรอบวงเงินลงทุนรวม เป็นจ านวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เลขที่ ๑๒๐ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐  
Call Center :  
- ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ ๐ ๒๑๔๒ ๒๒๓๓ 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ๐ ๒๑๔๒ ๒๒๒๒ , ๐ ๒๑๔๒ ๒๒๐๓ 
Information Counter : 
- ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ บริเวณประตูทางเข้า ๑,๒ และ ๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) อาคารธนพิพัฒน์ 
อีเมล : Govzonec@dad.co.th  
เฟซบุ๊ค : Government Complex Zone C 
Hotline : ๐๙ ๘๔๖๒ ๘๙๓๖   

๑๕. แบบสอบถาม 

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 


