


ก ำหนดกำร  
กำรประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบท่ีดินของรัฐทุกประเภทท่ีจัดที่ดินให้กับประชำชน 

โครงกำรจัดท ำแนวทำงกำรสร้ำงมูลค่ำที่ดินที่รัฐให้กับประชำชน 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนำยน 2565 เวลำ 08.๓0 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม บำงล ำพู ชั้น 6 โรงแรม อมำรี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ           
 

 
 08.๓0 – 0๙.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม บางล าพู ชั้น 6 

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ      
 
 0๙.30 – 09.๔๕ น. พิธีเปิดการประชุม  
    กล่าวเปิดโดย ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
    กล่าวรายงานโดย ผู้แทน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สคทช. 
 
 09.๔๕ – 10.45 น. การแนะน าโครงการและน าเสนอ 

• กรอบแนวคิดกำรสร้ำงมูลค่ำที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชำชน 
• กำรด ำเนินกำรจัดที่ดินให้กับประชำชนในแต่ละประเภทท่ีดิน  
โดย คณะผู้ศึกษา 

 
10.๔๕ – 12.00 น. การอภิปรายและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินการจัดที่ดินให้กับประชาชนในแต่ละประเภทที่ดิน 
    โดย คณะผู้ศึกษา 
  
 12.00 น.  สรุปประเด็นสาระส าคัญและปิดการประชุม 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*อาหารว่างจะเสิร์ฟในห้องประชุม 
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โครงการจัดท าแนวทางการสร้างมูลค่าทีด่ินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ๑  

สรุปสาระส าคญั 
กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ 

กรอบแนวคิดการสร้างมลูค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
โครงการจัดท าแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐให้กบัประชาชน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี    
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 รับทราบแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่า
ให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ซึ่งมีเป้าหมาย คือ เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินจากรัฐ 
สามารถน าเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือ/เอกสารอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินไปใช้เป็นหลักประกัน     
การเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพ 

เนื่องจากการถือครองที่ดินเป็นปัจจัยที่แสดงถึงฐานะและความเหลื่อมล  าทางสังคม แม้ว่าจะมี
การจัดที่ดินของรัฐให้กับประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ยากจนตามกฎหมายหลายฉบับ แต่ที่ดินที่ได้รับ
การจัดเหล่านั นยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากไม่สามารถน าไปใช้เป็นหลักประกันใด ๆ ได้ เพราะไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญ คือ การเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการจัด
ที่ดินให้ดีขึ นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้ทุนระยะปานกลาง และระยะยาว อีกเป็นจ านวนมาก 

ทั งนี  ปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินให้กับประชาชนอย่างน้อย 4 ฉบับ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ท าให้
สภาพการจัดที่ดินของรัฐเปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงนโยบายการจัดที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกฎกระทรวง 
ระเบียบต่าง ๆ ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ แต่ไม่ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน เกษตรกร และผู้ยากจน เข้าถึง
แหล่งทุนเพ่ือการลงทุนในระยะปานกลางหรือระยะยาวได้ โอกาสที่จะฟ้ืนฟูตนเองจากหนี สินจึงต้องอาศัยเงิน
ของรัฐเพียงแหล่งเดียวที่ดินที่มีข้อจ ากัดอาจจ าแนกเป็น (1) ที่ดินที่จ ากัดการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งได้รับจากการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (2) ที่ดินของรัฐที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน (3) ที่ดินที่รัฐให้เช่าระยะยาว (ถ้ามี)  จึงเป็นภาระของ
ภาครัฐที่จะต้องใช้เงินงบประมาณสนับสนุนโดยตรง หรือใช้วิธีค  าประกันกลุ่ม ท าให้ผู้ค  าประกันในกลุ่มมีปัญหา
จากหนี เสียหากสมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งคนใดไม่สามารถช าระหนี ได้ 

ในทางทฤษฎีที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนขณะนี ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ได้รับ
การจัดที่ดินไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้นอกจากการท าการเกษตรด้วยตนเอง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้ผู้ที่มีหนี สินไม่สามารถช าระหนี คงค้าง ท าให้หนี ครัวเรือนสูงขึ นตามล าดับ ดังนั น การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่
รัฐจัดให้กับประชาชนจึงเป็นทางออกที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการปรับปรุงกลไกพื นฐานในการก าหนด
หรือค านวณมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ซึ่งอาจจะมีมูลค่าต่ ากว่าที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์บริบูรณ์ 
ควบคู่กับการจัดระบบแลกเปลี่ยน การทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี สิน โดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ 
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โครงการจัดท าแนวทางการสร้างมูลค่าทีด่ินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ๒  

การตกทอดทางมรดก ฯลฯ ตามกฎหมายต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เป็นต้น โดยกิจกรรมการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนนี  ถือ
เป็นมาตรการลดความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจและสังคมที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั น ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย     
ที่ดินแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จึงได้มีการจัดท าแนวทางการสร้าง
มูลค่าที่ดินท่ีรัฐจัดให้กับประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ได้แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชาชนที่สามารถเป็นกรอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด า เนินการ 
เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock คือ เกษตรกร และคนยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินจากรัฐ สามารถ
น าเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือ/เอกสารอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับจากรัฐ หรือกรรมสิทธิ์ที่มี
ข้อจ ากัดการโอนไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพได้ตามท่ีตั งเป้าหมายไว้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือศึกษาและเสนอแนะ รูปแบบ และกลไกที่เหมาะสมในการสนับสนุนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดิน
ในทุกประเภทที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน โดยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี   

(1) การให้ผู้ได้รับสิทธิในที่ดินที่มีข้อจ ากัดการโอน หรือข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถใช้
ที่ดินเป็นหลักประกันสินเชื่อ เพ่ือการลงทุนในระยะปานกลางหรือระยะยาวได้ 

(2) การสร้างหรือเพ่ิมมูลค่า (value-added) ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม
กับลักษณะและศักยภาพในแต่ละพื นที่ เพ่ือเป็นฐานในการประเมินราคาที่ดินของรัฐแต่ละประเภทตามแนวทาง 
การสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

(3) การประเมินราคาท่ีดินของรัฐแต่ละประเภทที่จัดให้แก่ประชาชนและระบบสนับสนุน 
(4) การปรับระบบการออกหนังสืออนุญาต หรือเอกสารสิทธิในที่ดินให้สนับสนุนการสร้างมูลค่า

ที่ดินควบคู่กับการจัดที่ดินให้กับประชาชน 
(5) การจัดองค์กร หรือปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวข้องส าหรับด าเนินธุรกรรมและจัดการทรัพย์สิน หนี สิน 

ส าหรับที่ดินและทรัพย์สินด้อยค่า 
(6) การบริหารความเสี่ยง กรณีเกิดหนี เสีย หรือผลกระทบเชิงลบที่ไม่คาดหวังจากการน าที่ดินที่

รัฐจัดให้ประชาชนไปใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อเพ่ือการลงทุนในระยะปานกลางหรือระยะยาว เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการเงินการคลังของภาครัฐที่อาจเกิดขึ นในระยะยาว 

2) เพ่ือศึกษารูปแบบและกลไกการน าแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนตามข้อ 3.1 
(TOR) ไปสู่การปฏิบัติในการให้หลักประกันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
และคนยากจน โดยใช้กรณีศึกษา (case study) ในที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ประเภทพื นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม โดยครอบคลุมทุกรูปแบบของการจัดที่ดินดังกล่าว 

 
๓.  เป้าหมาย (เชิงผลผลิต)  

1) แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เพ่ือท าให้เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับ
การจัดที่ดินจากรัฐสามารถน าเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือ/เอกสารอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ได้รับจากรัฐ หรือกรรมสิทธิ์ที่มีข้อจ ากัดการโอนไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพ 

2) รายงานผลการศึกษาการน ารูปแบบและกลไกแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพในที่ดินรัฐจัดให้กับประชาชน ประเภทพื นที่เขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 



โครงการจัดท าแนวทางการสร้างมูลค่าทีด่ินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ๓  

4. ขอบเขตการด าเนินงานของโครงการ 
1) เสนอแนวคิด วิธีการศึกษา ขอบเขต รูปแบบ ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา แผนการ

ด าเนินงานการจัดประชุมต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2) ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์รูปแบบการจัดที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในปัจจุบัน ของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐที่ด าเนินการจัดที่ดินให้กับประชาชน ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
รูปแบบและเป้าหมายในการด าเนินงาน สิทธิในที่ดิน กลไก กฎหมาย สภาพปัญหา ข้อจ ากัด เป็นต้น 

3) น าผลการศึกษาตามข้อ 5.1-5.2 (TOR) มารวบรวม ประมวล วิเคราะห์กลไกพื นฐานการก าหนด
มูลค่าที่ดินและทรัพย์สินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ควบคู่กับการจัดระบบแลกเปลี่ยน การทดแทนค่าที่ดิน      
การปรับปรุงหนี สิน โดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการ
จัดที่ดินในที่ดินแต่ละประเภท โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทั งกลุ่มหน่วยงานเจ้าของที่ดินของรัฐ หน่วยงานที่ท า
หน้าที่ประเมินราคาที่ดินและหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการให้สินเชื่อ เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าที่ดิน
ที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

4) น าผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 5.3 (TOR) มาด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน จ านวน 1 ครั ง 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 120 คน 

5) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 5.4 (TOR) มารวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ และ
ด าเนินการ 

(1) จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐทุกประเภทที่จัดที่ดินให้กับประชาชน
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การด าเนินการจัดที่ดินให้กับประชาชนในแต่ละ
ประเภทที่ดิน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวนไม่น้อยกว่า 120 คน 

(2) จัดประชุมหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน/สถาบัน
ที่ท าหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน และการหาแหล่งสินเชื่อ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน  
ไม่น้อยกว่า 80 คน 

(3) จัดประชุมหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน/สถาบัน 
ที่ท าหน้าที่ในการให้สินเชื่อ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน 

6) น าผลการศึกษาตามข้อ 5.2-5.5 (TOR) มาประมวล วิเคราะห์ และจัดท าแนวทางการสร้าง
มูลค่าที่ดินของรัฐทุกประเภทที่จัดให้กับประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมภารกิจ 
บทบาท หน้าที่ กฎ ระเบียบ รวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การมีหลักประกันหรือกองทุนส ารองความเสี่ยง
เพ่ือค  าประกันสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินด้อยค่าเป็นประกัน และประเมินความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจและ/หรือความ
คุ้มค่าในการลงทุนในมาตรการที่น าเสนอ 

7) น าผลการศึกษาตามข้อ 5.6 (TOR) มาเป็นกรอบแนวทาง เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่างรูปแบบการด าเนินงาน
การจัดที่ดินให้ประชาชนในพื นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่สามารถน าไปสู่การให้หลักประกันการเข้าถึง
แหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพของเกษตรกร และคนยากจน โดยคัดเลือกพื นที่กรณีศึกษาในพื นที่เขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ านวน 1 พื นที่ โดยด าเนินการ 

(1) จัดประชุมหารือรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานจัดที่ดินใน
พื นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จากผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั ง 
รวมถึงประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 80 คน 

(2) ส ารวจ สอบถาม รับฟังความเห็น ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพื นที่กรณีศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 100 คน 
  



โครงการจัดท าแนวทางการสร้างมูลค่าทีด่ินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ๔  

8) น าผลการศึกษาตามข้อ 5.5-5.7 (TOR) มาประมวล รวบรวม และวิเคราะห์ เพ่ือจัดท า 
- แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในที่ดินรัฐประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการน าเสนอ

ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลในการน าเอกสารแสดงสิทธิใน
ที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุน 

- ผลการศึกษากรณีตัวอย่าง รูปแบบแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในพื นที่
เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

9) จัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดิน
ที่รัฐจัดให้กับประชาชน จ านวน 1 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 120 คน 

  
5. สาระส าคัญในการประชุม 
 
 วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ : จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหารือและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะต่อการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน  
 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐทุกประเภทที่จัดที่ดินให้กับประชาชน และหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน  
 วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม 

 

กิจกรรม วัน เดือน ปี เวลา สถานที ่
1) การประชมุหารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่ดินของรัฐทุกประเภททีจ่ัดที่ดินให้กับประชาชน 
13 มิ.ย. 65 08.30-12.00 น. ห้องประชุม บางล าพู ชั น 6 

โรงแรม อมารี วอเตอรเ์กท กรุงเทพฯ           13.30-16.30 น. 
16 มิ.ย. 65 08.30-12.00 น. 

13.30-16.30 น. 
2) การประชมุหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน/สถาบัน
ที่ท าหน้าท่ีประเมินราคาท่ีดิน และการหาแหล่ง
สินเชื่อ 

14 มิ.ย. 65 08.30-12.00 น. ห้องประชุม บางล าพู ชั น 6 
โรงแรม อมารี วอเตอรเ์กท กรุงเทพฯ           13.30-16.30 น. 

3) การประชมุหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน/สถาบัน         
ที่ท าหน้าท่ีในการให้สินเชื่อ 

15 มิ.ย. 65 08.30-12.00 น. ห้องประชุม บางล าพู ชั น 6 
โรงแรม อมารี วอเตอรเ์กท กรุงเทพฯ           

 
๖.   หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) (ส านักงานชั่วคราว) 
 อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั น 19-20 เลขท่ี 428 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2265 5400/0 2265 5401 
 เว็บไซต์: https://www.onlb.go.th/ 
 
๗. บริษัทที่ปรึกษา/ผู้ด าเนินงานโครงการ 

บริษัท เทสโก้ จ ากัด 
 21/11-14 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทร : 0 2258 1320 ต่อ 505 โทรสาร : 0 2261 4511 หรือ 0 2258 1313 



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมออนไลน์  
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐ

จัดให้กับประชาชน โครงการจัดท าแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐให้กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓ 

ได้รับหนังสือเชิญประชุม 

ส่งแบบตอบรับช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
๑) โทรสาร ๐ ๒๒๖๑ ๔๕๑๑ หรือ ๐ ๒๒๕๘ ๑๓๑๓  
2) โทรศัพท์แจ้งการเข้าร่วมประชุมได้ที่ 085 070 8464 หรือ 0 2258 1320 ต่อ 505  
3) สแกนส่งทางอีเมล์ E-mail: protected.area0164@gmail.com 
4) ลงทะเบียนออนไลน์เบื้องต้นผ่านระบบ Google Form  
    Link : https://forms.gle/a7DZHRxNCsfmjQWF9 
                           
        QR code   
 
5) ท่านสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ คุณกัญญาวีร์ นาบุญ บริษัท เทสโก้ จ ากัด   
    โทรศัพท์มือถือ 085 070 8464 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๘ ๑๓๒๐ ต่อ ๕๐๕  

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบท่ีดินของรัฐทุกประเภทที่จัดท่ีดินให้กับประชาชน 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เปิดห้องประชุมเวลา 08.00 น. 

 

ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ผ่านทาง Link : 
https://us06web.zoom.us/j/88177438594?pwd=N0xidkhVbjJQblExdzVoRnUwKzEvdz09 

                           
       QR code   

 
  หรือ Join Meeting 
   Meeting ID: 881 7743 8594 

Passcode: 160665 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผ่านทาง Link : http://gofile.me/56lCP/oUG1WMTNq 
                           

       QR code   
 
         โดยในวันประชุมท่านสามารถลงทะเบียนด้วย ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน และแสดงความคิดเห็นผ่านทาง 
chat ของห้องได้ค่ะ ขอให้ท่านตั้งชื่อแอคเคาท์ตามหน่วยงานของท่านด้วยค่ะ  
         ทั้งนี้ ในการประชุมใช้คอมเครื่องเดียว ท่านอ่ืนสามารถลงทะเบียนทางโทรศัพท์เพ่ิมได้ อีกกรณีหนึ่ง คือแจ้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมของหน่วยงานทุกคนที่เข้าร่วมส่งมาใน chat ของห้อง ว่ามีกี่ท่าน ใครบ้าง เพราะเราจะท าการ
บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนนั้นประกอบ และขอความกรุณาเปิดกล้องระหว่างการประชุมด้วยค่ะ 
จะได้เห็นว่าเข้าร่วมหลายท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยค่ะ 



ค าแนะน าการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings 
ส าหรับการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐทุกประเภทที่จัดที่ดินให้กบัประชาชน 

โครงการจัดท าแนวทางการสรา้งมูลค่าที่ดินที่รัฐให้กับประชาชน 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมและ
ต้องการค าแนะน าและอ านวยความสะดวก 
ในการเข้าเตรียมความพร้อม การติดตั้งระบบ  
หรือการเข้าร่วมการประชุม สามารถติดต่อได้ที่  
คุณกัญญาวีร์  นาบุญ บริษัท เทสโก้ จ ากัด   
โทรศัพท์มือถือ 085 070 8464  
โทรศัพท์ 0 2258 1320 ต่อ 505  
 

ขั้นตอนการติดต้ัง (ส าหรับผู้ติดต้ังใหม่) 

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม  
(เมื่อมีการติดต้ังระบบเรียบร้อยแล้ว) 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมเพ่ือติดต้ัง 
ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร 

 
 

การลงทะเบียนเพ่ือใช้งานในระบบ 

• กด Join a Meeting 

• กรอก Meeting ID ในช่องแรก 

• กรอกชื่อจริง และหน่วยงาน ในช่องท่ีสอง 
เช่น กัญญาวีร์ ส านักงานจังหวัด... 

• กรอก Passcode  
 

การเข้าร่วมการประชุม 
 

การยืนยันตัวตนและลงทะเบียนร่วมการประชุม 
โดยขอความร่วมมือด าเนินการ ดังนี้  

• ลงทะเบียนในกล่องข้อความ (Chat) 

• พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (Email) 

• กดส่งข้อความ (ปุม่ Enter) เพ่ือยืนยัน 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

การร่วมอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น  
• ยกมือ และรอสัญญาณจากผู้ด าเนินรายการ จากนั้นจึงเปิดไมโครโฟน

เพ่ือซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
• พิมพ์ค าถามหรือความคิดเห็นลงในกล่องข้อความ (Chat) 

 

• เข้าร่วมประชมุ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖5  
เวลา 08.30 – 12.00 น.  
เวลาเข้าระบบ 08.00 – 09.30 น. 
เวลาเริ่มประชุม 09.30 น. 
 



ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ผ่านคอมพิวเตอร์  
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์  
คลิกลิ้งค์เพ่ือดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ลงโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์  
และท าตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกลิ้งค ์

คลิก Allow 

กด Sign In 1 

2 

3 

ใส่ Meeting ID 

กด Join a Meeting 

 

ใส่ Password 

1 3 

2 



 
 

เปิดไมโครโฟน เพื่อแสดง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

กดเปิดกล้อง 

ช่องพิมพ์แสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

กดกล่องข้อความ (Chat) พิมพ์ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (Email) 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

SRT 



แบบตอบรับ  
การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐทุกประเภทที่จัดที่ดินให้กับประชาชน 

โครงการจดัท าแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐให้กับประชาชน 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.๓0 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม บางล าพู ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ชื่อ/สกลุ (นาย/นาง/นางสาว)  
ต าแหน่ง   
หน่วยงาน   
สถานท่ีติดต่อ  
โทรศัพท ์ โทรศัพท์มือถือ  
โทรสาร Email Address  

 
  ยินดีเข้าร่วมประชุม     ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและไม่ขอส่งผู้แทน 
  ยินดีเข้าร่วมประชุม และขอส่งผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม     ไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุได้ โดยขอส่งผู้แทน 
 
ชื่อ-สกลุ   
ต าแหน่ง หน่วยงาน  
สถานท่ีติดต่อ  
โทรศัพท ์ โทรศัพท์มือถือ  
โทรสาร Email Address  

 
ชื่อ-สกลุ   
ต าแหน่ง หน่วยงาน  
สถานท่ีติดต่อ  
โทรศัพท ์ โทรศัพท์มือถือ  
โทรสาร Email Address  

 
ชื่อ-สกลุ   
ต าแหน่ง หน่วยงาน  
สถานท่ีติดต่อ  
โทรศัพท ์ โทรศัพท์มือถือ  
โทรสาร Email Address  
   

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 ๑) โทรสาร ๐ ๒๒๖๑ ๔๕๑๑ หรือ ๐ ๒๒๕๘ ๑๓๑๓  
 2) โทรศัพท์แจ้งการเข้าร่วมประชุมได้ที ่085 070 8464 หรือ 0 2258 1320 ต่อ 505  

 3) สแกนส่งทางอีเมล์ E-mail: protected.area0164@gmail.com 
 4) ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญาวีร์  นาบุญ บริษัท เทสโก้ จ ากดั   
   โทรศัพท์มือถือ 085 070 8464 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๘ ๑๓๒๐ ต่อ ๕๐๕  

ส่งแบบตอบรับผ่านระบบ Google Form 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 



 


