ระเบียบกรมธนารักษ
วาดวยการปฏิบัติงานของสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๗
________________________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติในการบริหารทรัพยสินมีคาของแผนดิน
รวมทั้งการจําหนายสินคาของสํานักบริหารทรัพยสินมีคาของแผนดินเปนไปดวยความคลองตัว
ถูกตอง มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของทางราชการ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และขอ ๑๖ ของ
ระเบียบกรมธนารักษวาดวยเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณและเงินตราไทย พ.ศ. ๒๕๔๖
อธิบดีกรมธนารักษจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการปฏิบัติงานของสํานักทรัพยสินมีคา
ของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
ขอความทั่วไป
-------------------ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“เงินทุน” หมายความวา เงินทุนตามระเบียบกรมธนารักษ วาดวยเงินทุนหมุนเวียนการ
แสดงเหรียญกษาปณและเงินตราไทย พ.ศ. ๒๕๔๖
“ทรัพยสิน” หมายความวา ทรัพยสินมีคาของแผนดินประเภทสังหาริมทรัพยที่อยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ ทั้งนี้เปนทรัพยสินที่มีมาแตเดิมและทรัพยสินที่จัดหา หรือ จัดใหมี
เพิ่มขึ้นเปนตนวา เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ เงินตรา เหรียญที่ระลึก งาชาง
“สํานัก” หมายความวา สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
“ผูอํานวยการสํานัก” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
“หองมั่นคง” หมายความวา ที่เก็บรักษาทรัพยสินและ/หรือสินคาที่มีความปลอดภัย
แข็งแรง แนนหนา อยูภายในอาคารมั่นคง แข็งแรง มีการดูแลและเปด - ปด ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษ

๒

“การจัดแสดง” หมายความวา การนําทรัพยสินออกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ หรือของหนวยงานอื่น หรือการนําออกจัดแสดง
นอกสถานที่ทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ
“การบันทึกภาพ” หมายความวา การบันทึกภาพทรัพยสินโดยการถายทําภาพยนตร วีดี
ทัศน ภาพนิ่ง ภาพถาย หรือการทําลักษณะอื่นใดที่คลายคลึงกันรวมถึงกรณีทําซ้ําดวย
“อาคารสถานที”่ หมายความวา อาคารปฏิบัติงาน และ/หรืออาคารจัดแสดงทรัพยสินของ
สํานัก
“การเก็บรักษาความปลอดภัย” หมายความวา การปฏิบัติตามระบบควบคุมและมาตรการ
ควบคุมที่กําหนดขึ้นตามขอ ๘ เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ตลอดจนทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ
เจาหนาที่ และเอกสารในอาคารสถานที่ของสํานัก
“สินคา” หมายความวา เหรียญ หรือหนังสือ หรือผลิตภัณฑรูปแบบอื่นทั้งที่มีและไมมี
เหรียญเปนสวนประกอบ ซึ่งจัดทําหรือจัดหาหาโดยใชจายจากเงินทุน สินคารับฝากขาย หรือ สินคา
อื่นที่ทางราชการอนุญาตใหนําออกจําหนายได
“หนวยงานอื่น” หมายความวา หนวยงานนอกสังกัดกรมธนารักษที่เปนกระทรวง ทบวง
กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
“การรับฝากขายสินคา” หมายความวา การที่สํานักรับฝากสินคาซึ่งแสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมหรือเอกลักษณอันดีงามของไทยหรือแนวคิดสรางสรรคที่ทันสมัยอันชวยเสริมสราง
ความรูในดานตาง ๆจากหนวยงานอื่น หรือบุคคลภายนอกมาจําหนายโดยรับคาตอบแทนตามที่ตกลง
กับผูฝากขายเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพของคนไทยหรือเพื่อเปนการสรางรายไดใหเงินทุน
“การฝากขายสินคา” หมายความวา การนําสินคาไปฝากหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
จําหนาย โดยมอบคาตอบแทนใหผูรับฝากขายในอัตราที่ตกลงกัน
“ตัวแทนจําหนาย” หมายความวา เงินทุนสวัสดิการกรมธนารักษ หรือหนวยงานของ
กรมธนารักษ หรือหนวยงานอื่น หรือบุคคลภายนอกที่กรมธนารักษแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาโดยไดรับคาตอบแทนในอัตราที่กรมธนารักษกําหนดหรือตกลงกัน
“เงินรายได” หมายความวา เงินที่ไดรับจากการจําหนายสินคา บัตรอนุญาตเขาชม
สถานที่จัดแสดง คาสมัครสมาชิกเอกสารเผยแพรของสํานักงาน คาบํารุงและอื่น ๆ
“หนวยจําหนาย” หมายความวา หนวยจําหนายสินคาของสํานัก
“เงินยืมทดรองราชการ” หมายความวา เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมี
ไวตามจํานวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจายเปนคาใชจายของสํานักตามขอบังคับและระเบียบของ
กระทรวงการคลัง
“ประมาณการรายจายเงินทุน” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่กระทรวงการคลัง
อนุญาตใหจายหรือใหกอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงคของเงินทุน และภายในระยะเวลาที่กําหนด
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หมวด ๒
อาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-------------------ขอ ๖ การเปด – ปดอาคารสถานที่ในเวลาราชการ ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการตาม
คําสั่งกรมธนารักษ ยกเวนอาคารปฏิบัติงานตามขอ ๗
การเปด – ปดอาคารสถานที่นอกเวลาราชการ ใหอยูในอํานาจผูอํานวยการสํานักและ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษ
ขอ ๗ การเปด – ปดอาคารปฏิบัติงาน การจัดใหมีการเก็บรักษากุญแจอาคารสถานที่ใหอยู
ในอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการกําหนดมาตรการเก็บรักษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ขอ ๘ การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการ
จัดระบบควบคุมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และกําหนดมาตรการควบคุม ใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
ขอ ๙ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหเปนไปตามอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการ
พิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
หมวดที่ ๓
การเก็บรักษา และอนุรักษทรัพยสิน
-------------------ขอ ๑๐ ใหสํานักจัดใหมีทะเบียนประจําทรัพยสินแตละรายการตามหลักวิชาการที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไป
ขอ ๑๑ การควบคุมการเบิก การยืม และการนําเก็บทรัพยสินในหองมั่นคงใหอยูในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษ และจัดใหมีการจัดทําบัญชีคุมทรัพยสินทุก
รายการ ใหงายแกการควบคุมและตรวจสอบ
ขอ ๑๒ การเคลื่อนยายทรัพยสินระหวางหองมั่นคง หรือระหวางหองมั่นคงกับสถานที่
ภายในสํานักที่จัดเตรียมไวสําหรับการจัดทําทะเบียน และ/หรือการอนุรักษใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานักและดําเนินการในรูปคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความ
เหมาะสมในดานสถานที่และการดูแล รักษาความปลอดภัยของทรัพยสินดวย
ขอ ๑๓ การอนุรักษและซอมแซมทรัพยสินใหดําเนินการตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป หากจําเปนตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ/หรือจําเปนตองใชเครื่องมือ
อุปกรณพิเศษใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการจัดหาผูเชี่ยวชาญ และ/หรือเครื่องมือ
อุปกรณได โดยใหกําหนดมาตรการในการควบคุมและใหรายงานอธิบดีทราบ

๔

ขอ ๑๔ การเคลื่อนยายทรัพยสินที่มีมูลคาหนวยละไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาท
ถวน) รวมแลวไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ออกจากหองมั่นคงเพื่อการจัดแสดงแต
ละครั้ง ใหเปนอํานาจของผูอ ํานวยการสํานักและดําเนินการในรูปคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษ
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความเหมาะสมในดานสถานที่จัดแสดง และการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน
และใหรายงานอธิบดีทราบ
ขอ ๑๕ กรณีเคลื่อนยายทรัพยสินระหวางหองมั่นคงกับตูจัดแสดง หรือกับสถานที่อื่นทั้งใน
เวลาและนอกเวลาราชการ ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการจัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจหรือ
ยามคุมกันทรัพยสินมีคาของแผนดินดวยและใหอยูในความควบคุมของคณะกรรมการตามคําสั่ง
กรมธนารักษ
ขอ ๑๖ การใหบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งมิใชเจาหนาที่ของกรมธนารักษเขา - ออกในหอง
มั่นคงใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการสํานักที่จะพิจารณาอนุญาตและรายงานอธิบดีทราบ
ขอ ๑๗ ใหผูอํานวยการสํานักแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินภายใน
หองมั่นคงของสํานัก และศาลาธนารักษ อยางนอยแหงละ ๑ ครั้ง ตอป รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกลาวไดตามที่เห็นสมควรและรายงานอธิบดีทราบ
ขอ ๑๘ การเปด – ปดหองมั่นคงนอกเวลาราชการใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานัก
และดําเนินการ โดยคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษ
หมวด ๔
การเผยแพรและการจัดแสดง
-------------------ขอ ๑๙ การเคลื่อนยายเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากตูจัดแสดงเพื่อสง
มอบใหเจาหนาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนําไปผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล หรือรับฝากเขาจัดเก็บไวในตู
จัดแสดง ณ อาคารจัดแสดงของกรมธนารักษในพระบรมมหาราชวัง ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ
สํานักและดําเนินการในรูปคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษ และรายงานใหอธิบดีทราบ
ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะทําการบันทึกภาพเพื่อใชในกิจกรรมอยางอื่นใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กรมธนารักษกําหนด
ขอ ๒๑ การบันทึกภาพเพื่อใชประโยชนในกิจกรรมของกรมธนารักษใหอยูในอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความปลอดภัยของทรัพยสินเปนสําคัญ
ขอ ๒๒ การใหเงินทุนสวัสดิการกรมธนารักษหรือหนวยงานของกรมธนารักษหรือ
หนวยงานอื่นยืมทรัพยสินเปนการชั่วคราวในแตละครั้งที่มีมูลคาหนวยละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนบาทถวน)รวมแลวไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) นําไปเพื่อการจัดแสดงเพื่อ
เผยแพรความรูแกประชาชน ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานัก กรณีที่มูลคาทรัพยสินรวมแลวเกิน
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๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน)แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) ใหอยูใน
อํานาจของรองอธิบดีดานเหรียญกษาปณ นอกเหนือจากนี้ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมธนารักษ
ขอ ๒๓ การเปด – ปด ตูจัดแสดงในอาคารสถานที่นอกเวลาราชการ โดยไมมีการ
เคลื่อนยายทรัพยสินออกไปจากอาคารสถานที่ ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานัก หรือผูที่
ผูอํานวยการสํานักมอบหมายที่จะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม ความจําเปนและความปลอดภัย
ของทรัพยสินเปนสําคัญและใหอยูในความควบคุมของคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษ
ขอ ๒๔ การอนุญาตใหบุคคลใดเขาชมสถานที่จัดแสดงของกรมธนารักษเปนกรณีพิเศษ
โดยไมเก็บคาเขาชม ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานักที่จะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม
ขอ ๒๕ ใหผูอํานวยการสํานักแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินที่มี
ไวสําหรับจัดแสดงและเบิกไวสําหรับทูลเกลาฯ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร และรายงานอธิบดีทราบ
หมวด ๕
การจําหนายและการจัดการสินคา
-------------------ขอ ๒๖ การกําหนดราคาจําหนายสินคาที่จัดทําขึ้นใหม การปรับเพิ่มหรือลดราคาจําหนาย
สินคาที่ไดมีการกําหนดราคาไวแลว ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก โดยในการพิจารณาให
คํานึงถึงชนิดและสภาพของสินคา คาความนิยมของตลาด ตนทุนคาจัดทํา ธรรมเนียมปฏิบัติในทาง
การคา และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๗ การนําสินคาออกจําหนายนอกสถานที่ทั้งในสวนกลางและภูมิภาคใหเปนอํานาจ
ของผูอํานวยการสํานัก โดย
๒๗.๑ กรณีออกจําหนายเอง ภายในวงเงินตามราคาจําหนาย ไมเกินคราวละ
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการจําหนาย
หรือการจัดงานที่รวมจําหนาย ความเหมาะสมของสถานที่ อัตรากําลังเจาหนาที่ และความปลอดภัยตอ
สวัสดิภาพของเจาหนาที่และตัวสินคา
๒๗.๒ กรณีใหหนวยงานอื่นขอยืมสินคาจากสํานักหรือศาลาธนารักษไปจําหนาย
ภายในวงเงินตามราคาจําหนายได ไมเกินคราวละ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถวน) โดย
พิจารณาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการจําหนายหรือการจัดงาน รวมทั้งความเหมาะสมของ
สถานที่
ในกรณีตามขอ ๒๗.๑ และ ๒๗.๒ ใหเปนดุลพินิจของผูอํานวยการสํานักในการ
จัดใหมีการประกันภัยในตัวสินคาไดตามควรแกกรณี
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๒๗.๓ วิธีปฏิบัติในกรณีหนวยงานอื่นขอยืมสินคาของเงินทุนไปจําหนายใหปฏิบัติ
ดังนี้
๒๗.๓.๑ การยืมสินคาไปจําหนายใหหนวยงานอื่นที่ขอยืม ทําบันทึก หรือ
หนังสือแจงความประสงคขอยืมสินคาไปจําหนายถึงสํานัก กอนวันรับสินคาอยางนอย ๗ วัน โดย
ระบุรายการจํานวนสินคา และผูที่มอบหมายใหรับสินคา
๒๗.๓.๒ สํานักพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับรายการและจํานวนสินคาที่
จะใหยืมไปจําหนายในแตละคราว แลวประสานกับหนวยงานอื่นที่ขอยืมเพื่อยืนยันกําหนดเวลารับ
สินคา
๒๗.๓.๓ เมื่อหนวยงานอื่นที่ขอยืมไดรับสินคาแลวใหทําเอกสารการรับ
มอบ - สงมอบ ระหวางกันไวเปนหลักฐาน โดยระบุกําหนดเวลาสงคืนสินคาและการชําระเงินคาขาย
สินคาไวใหชัดเจน
๒๗.๓.๔ การชําระเงินคาสินคาที่จําหนายไดใหเปนไปตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒๗.๓.๕ หนวยงานอื่นที่ขอยืมตองรับผิดชอบในความชํารุดเสียหาย หรือ
สูญหายของสินคาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดรับสินคาจากสํานักไปแลว และในกรณีเปนการยืมสินคา
ประเภทเหรียญกษาปณหรือเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากโลหะมีคา เชน ทองคํา เงิน ฯลฯ ซึ่งตองผาน
การตรวจสอบโดยผูชํานาญ เชน เจาหนาที่ดูเงิน รวมทั้งสินคาบางรายการที่ตองใชเวลาและไมคุมคาแก
การตรวจสอบเมื่อมีการสงคืนใหหนวยงานอื่นยืมไปตามจํานวนที่เห็นสมควรโดยสงวนสิทธิไมรับคืน
ขอ ๒๘ เมื่อมีการจําหนายสินคาในสวนกลางและศาลาธนารักษ การรับชําระเงินใหเปนไป
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๒๙ การฝากขายสินคาใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและความนาเชื่อถือของหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกที่จะนําสินคาไปฝากขาย และให
คาตอบแทนในการจําหนายไดไมเกินรอยละ ๒๕ ของราคาจําหนาย วิธีปฏิบัติในการฝากขายสินคาให
ปฏิบัติ ดังนี้
๒๙.๑ สวนจัดการผลิตภัณฑติดตอผูรับฝากขายในเรื่องเงื่อนไข และรายละเอียด
ในการฝากขาย และทําบันทึกเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนดําเนินการใหสินคาที่ฝากขายถึง
มือผูรับฝากขายโดยทําเอกสารรับมอบ - สงมอบระหวางกันไวเปนหลักฐาน
๒๙.๒ สวนจัดการผลิตภัณฑประสานกับผูรับฝากขายเพื่อทราบยอดจําหนายสินคา
และเก็บเงินคาสินคาที่จําหนายไดอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง การชําระเงินใหเปนไปตามระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการนําสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒๙.๓ หากผูรับฝากขายเห็นวา สินคาที่รับไปจําหนายรายการใดไมมีผูสนใจสั่งซื้อ
เทาที่ควรสามารถสงคืนใหทางสํานักหรือศาลาธนารักษได เวนแตเปนสินคาประเภทเหรียญกษาปณ
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และเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากโลหะมีคา เชน ทองคํา เงิน ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองผานการตรวจสอบโดยผู
ชํานาญ เชน เจาหนาที่ดูเงิน รวมทั้งสินคาบางรายการที่ตองใชเวลาและไมคุมคาแกการตรวจสอบ ให
ผูรับฝากขายเบิกเอาไปตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยสงวนสิทธิไมรับคืน ทั้งนี้ ผูรับฝากตอง
รับผิดชอบในความชํารุดเสียหายหรือสูญหายของสินคาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูรับฝากขายไดรับสินคา
จากสํานักไปแลว
การฝากขายสินคาของศาลาธนารักษใหเปนอํานาจของผูอํานวยการศาลาธนารักษ
โดยถือหลักเกณฑในการใหคาตอบแทนและวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการฝากขายสินคาของสํานักและ
รายงานผลใหผูอํานวยการสํานักทราบทุกเดือน
ขอ ๓๐ การรับฝากขายสินคาใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก โดยไมตองวาง
หลักประกันใด ๆ ในสินคาที่รับฝากขาย และใหพิจารณาถึงความเหมาะสมของสินคา สถานที่จัดเก็บ
สินคา ความปลอดภัยอัตรากําลังเจาหนาที่ ประโยชนที่จะเกิดแกทางราชการรวมทั้งมิใหเกิดความ
เสียหายแกงานประจําของเงินทุน
วิธีปฏิบัติในการรับฝากขายสินคาใหปฏิบัติ ดังนี้
๓๐.๑ ผูฝากขายมีหนังสือแจงความจํานงในการฝากขายสินคาถึงสํานักโดยระบุถึง
ชนิด ลักษณะสินคาโดยสังเขป ราคาจําหนาย คาตอบแทนที่เสนอให และขอมูลอื่น ๆ เพื่อสํานักใช
ประกอบการพิจารณา
๓๐.๒ สวนจัดการผลิตภัณฑ พิจารณารายละเอียดการฝากขาย ไดแก ประเภท
ของสินคา ราคาจําหนาย คาตอบแทนที่ผูฝากขายมอบให เวลา และอัตรากําลังที่ตองใชในการปฏิบัติ
และเงื่อนไขอื่น ๆ เสนอผูอํานวยการสํานักพิจารณา ขออนุมัติรับฝากขาย
๓๐.๓ สวนจัดการผลิตภัณฑประสานกับผูฝากขายในเรื่องการรับมอบ – สงมอบ
สินคาระหวางกันการชําระเงินคาสินคาที่จําหนายไดและการสงคืนสินคากับผูฝากขายไดโดยตรง การ
รับมอบ –สงมอบสินคาระหวางกันใหทําเอกสารไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
๓๐.๔ ใหมีการชําระราคาสินคาที่จําหนายไดแกผูฝากขายอยางนอยเดือนละ ๑
ครั้ง เวนแตยอดขายมีจํานวนนอยจนไมคุมคากับการดําเนินการ ใหเปนดุลพินิจของผูอํานวยการสํานัก
ในการกําหนดเวลาชําระเงินที่เหมาะสมได ใหมีการคิดบัญชีและชําระราคาหลังหักคาตอบแทนแลวให
ผูฝากขาย และการจายเงินใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓๐.๕ ใหสํานักนําสงเงินคาตอบแทนที่หักไวเขาบัญชีเงินทุนเชนเดียวกับเงิน
รายไดจากการจําหนายสินคาของเงินทุน การรับฝากขายสินคาของศาลาธนารักษใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการศาลาธนารักษโดยถือหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการรับฝากขายสินคาของสํานัก
และรายงานใหผูอํานวยการสํานักทราบทุกเดือน
ขอ ๓๑ การจําหนายสินคาผานตัวแทนจําหนาย
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๓๑.๑ การแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
๓๑.๑.๑ ใหเงินทุนสวัสดิการกรมธนารักษ สํานักงานธนารักษพื้นที่ สํานัก
และกองหรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกองในกรมธนารักษเปนตัวแทนจําหนาย โดยให
เปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการมอบคาตอบแทนเพื่อเปนคาชดเชยคาใชจายในการขนสงและ
การจําหนายสินคาในอัตราไมเกินรอยละ ๒๕ ของราคาจําหนาย รวมทั้งจัดใหมีการประกันภัยในตัว
สินคา ไดตามเห็นสมควรหากตัวแทนจําหนายจําเปนตองขนยายสินคาไปจําหนาย ณ ภูมิภาคและ
สงคืนสินคา
วิธีปฏิบัติในการจําหนายสินคา โดยผานตัวแทนจําหนาย (ตัวแทนจําหนาย
ที่เปนหนวยงานของกรมธนารักษ) ใหปฏิบัติ ดังนี้
๑) การรับสินคาไปจําหนาย ใหตัวแทนจําหนายทําบันทึกแจงความประสงคขอ
เบิกสินคาไปจําหนายกอนวันรับสินคาอยางนอย ๗ วัน โดยระบุตัวผูที่ไดรับมอบหมายใหรับสินคา
๒) สํานักพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับรายการและจํานวนสินคาที่จะใหรับ
ไปจําหนายในแตละคราว แลวประสานกับตัวแทนจําหนายเพื่อยืนยันกําหนดเวลารับสินคา
๓) เมื่อตัวแทนจําหนายไดรับสินคาแลวใหทําเอกสารการรับมอบ – สงมอบ
ระหวางกันไวเปนหลักฐาน
๔) สวนจัดการผลิตภัณฑประสานกับตัวแทนจําหนายเพื่อทราบยอดจําหนาย
สินคาและใหตัวแทนจําหนายชําระคาสินคาที่จําหนายได โดยหักคาตอบแทนในอัตราที่กําหนดไว
กอนอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง การชําระเงินใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม หากมีความจําเปนตองชําระคาสินคาเกินกวา
เวลาที่กําหนดดังกลาว ใหเปนดุลพินิจของผูอํานวยการสํานักพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตองไมเกินเวลา ๓
เดือนตอครั้ง
๕) หากตัวแทนจําหนายเห็นวา สินคาที่รับไปจําหนายรายการใด ไมมีผูสนใจ
สั่งซื้อเทาที่ควร สามารถสงคืนใหสํานักได เวนแตเปนสินคาประเภทเหรียญกษาปณหรือเหรียญที่
ระลึกที่ผลิตจากโลหะมีคา เชน ทองคํา เงิน ฯลฯ ซึ่งตองผานการตรวจสอบโดยผูชํานาญ เชน
เจาหนาที่ดูเงิน รวมทั้งสินคาบางรายการที่ตองใชเวลาและไมคุมคาแกการตรวจสอบเมื่อมีการสงคืน
ใหตัวแทนจําหนายเบิกไปตามจํานวนทีเ่ ห็นสมควรโดยสงวนสิทธิไมรับคืน ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายตอง
รับผิดชอบในความชํารุดเสียหาย หรือ สูญหายของสินคาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ตนไดรับสินคาจาก
สํานักไปแลว
๖) กรณีตัวแทนจําหนายมีความประสงคจะขอรับสินคาจากศาลาธนารักษใน
ภูมิภาคใหผูอํานวยการศาลาธนารักษมีอํานาจพิจารณาดําเนินการไดเชนเดียวกับผูอํานวยการสํานัก โดย
อนุโลม และรายงานใหผูอํานวยการสํานักทราบทุกเดือน

๙

๓๑.๑.๒ กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกแจงความประสงคขอเปน
ตัวแทนจําหนายหรือสํานักเห็นสมควรเสนอใหเปนตัวแทนจําหนาย ใหสํานักพิจารณาในรายละเอียด
เบื้องตน ไดแกประเภทของกิจการ ความนาเชื่อถือ ผลงาน คาตอบแทน ตลอดจนเงื่อนไขและ
ขั้นตอนการปฏิบัติระหวางกันกอนสรุปผลและเสนอความเห็นใหกรมธนารักษพิจารณาอนุมัติ แตถา
หากเปนการพิจารณาอนุมัติเฉพาะรายไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานักพิจารณาอนุมัติ และใหรายงานอธิบดีทราบ
๓๑.๒ การวางหลักประกัน
๓๑.๒.๑ ตัวแทนจําหนายที่เปนเงินทุนสวัสดิการกรมธนารักษ หรือ
หนวยงานของกรมธนารักษหรือหนวยงานอื่นไมตองวางหลักประกันในสินคาที่รับไปจําหนาย
๓๑.๒.๒ ตัวแทนจําหนายที่เปนหนวยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกจะตอง
วางหลักประกันตามที่ผูอํานวยการสํานักกําหนดแตตองไมต่ํากวารอยละ ๓๐ ของราคาสินคาที่รับไป
จําหนายและหลักประกันที่นํามาวางใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๓๒ การจัดการสินคา
๓๒.๑ การจัดเก็บและเบิก - จายสินคา
๓๒.๑.๑ ใหจัดเก็บสินคาในคลังหรือหองมั่นคงที่มีความแข็งแรงและสามารถ
จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีได โดยมีประตูที่แนนหนา แข็งแรง พรอมทั้งกุญแจ และ/หรือ
รหัสนิรภัยการเปด - ปดใหดําเนินการโดยคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษ
๓๒.๑.๒ การนําสินคาเขาจัดเก็บ และการเบิก – จายสินคาในคลัง ให
ดําเนินการโดยคณะกรรมการตามคําสั่งกรมธนารักษโดยมีการควบคุมยอดสินคาคงเหลือใหถูกตองและ
งายแกการตรวจสอบ
๓๒.๑.๓ การเบิก – จายสินคาจากคลัง และการคืนสินคากลับเขาคลัง ทั้ง
ระหวางหนวยตาง ๆของสวนจัดการผลิตภัณฑกับคณะกรรมการ และระหวางศาลาธนารักษทุกแหงกับ
คณะกรรมการ ใหทําเอกสารการรับมอบ - สงมอบระหวางกันไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
๓๒.๑.๔ ใหผูอํานวยการสํานักแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการ
ตรวจสอบสินคาคงเหลือ ณ หนวยจําหนายทุกหนวยของสํานัก รวมทั้งที่ศาลาธนารักษ อยางนอย
หนวยละ ๒ ครั้งตอป รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกลาวได
ตามที่เห็นสมควร
๓๒.๒ การตัดบัญชีสินคา
๓๒.๒.๑ กรณีพิจารณาเห็นวา มีสินคารายการใดสมควรตัดออกจากบัญชี
สินคาเนื่องจากเสื่อมสภาพเกินกวาที่จะซอมแซมหรือไมคุมคาในการซอมแซม เพื่อนําออกจําหนาย
ใหผูอํานวยการสํานักแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อสํารวจสภาพและเสนอความเห็น วาสมควร

๑๐

จะตัดบัญชีไดหรือไมอยางไร หากสินคานั้นมีราคาทุนตอหนวยไมเกิน ๕,๐๐๐.- (หาพันบาทถวน) ให
เปนอํานาจของผูอ ํานวยการสํานักในการอนุมัติใหตัดบัญชี
๓๒.๒.๒ กรณีการตัดบัญชีสินคาเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคอื่น
นอกเหนือจากการจําหนาย ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก ดังนี้
(๑) เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย และ/หรือ ถวาย
(๒) เพื่อมอบใหแกหนวยงานที่สํานักเขาเยี่ยมชมกิจการ หรือ หนวยงาน/
บุคคลที่ใหการสนับสนุนความรูทางวิชาการหรือดานการจําหนายแกสํานัก ในราคาทุนไมเกินครั้งละ
๑,๐๐๐.- บาท(หนึ่งพันบาทถวน) ตอราย
(๓) เพื่อเปนสินคาตัวอยางแกผูรับฝากขายสินคาหรือตัวแทนจําหนายสินคา
ของเงินทุนในราคาทุนไมเกินครั้งละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตอราย
(๔) มอบหนังสือแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใชในการคนควาหรือ
อางอิงทางวิชาการ ไมเกินหนวยงานละ ๑ ชุด/เลม
(๕) เพื่อมอบใหประธานเปดงานที่สํานักจัดแสดงหรือเขารวมจัดแสดงใน
ราคาทุนไมเกิน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตอราย
(๖) เพื่อมอบใหผูมาตรวจเยี่ยมสํานักหรือศาลาธนารักษอยางเปนทางการใน
ราคาทุนไมเกิน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตอราย
หมวด ๖
การเงิน
-------------------ขอ ๓๓ ใหสํานักจัดใหมีการควบคุม กํากับ ดูแลเงินรายไดของหนวยจําหนายสินคาของ
เงินทุนทุกหนวย สงคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามคําสั่งกรมธนารักษ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
สําหรับขั้นตอนการปฎิบัติในการนําสงเงินรายไดในสวนกลางใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม และใหคณะกรรมการ
ดังกลาวดําเนินการนําสงเงินเขาบัญชีเงินทุนตามที่กรมธนารักษกําหนด
ขอ ๓๔ การลงนามรับทราบรายงานเงินคงเหลือประจําวันของสํานักในสวนกลางใหเปน
อํานาจของผูอํานวยการสํานักและในสวนของศาลาธนารักษที่ตั้งอยูในภูมิภาคใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการศาลาธนารักษนั้น ๆ และใหรายงานผูอํานวยการสํานักทราบอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
ขอ ๓๕ ใหผูอํานวยการสํานักมีอํานาจสั่งจายเงินยืมทดรองราชการของเงินทุนที่เปดบัญชี
ไวที่ธนาคารตามที่กรมธนารักษเห็นชอบ ภายในวงเงินตามประมาณการรายจายเงินทุน โดยสั่งจายครั้ง
ละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ทั้งนี้โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
และเพื่อการตาง ๆ ดังตอไปนี้

๑๑

๒๕.๑ รายจายที่มีระยะเวลากําหนด เชนการจองเหรียญที่ระลึก การเขารวมงาน
นิทรรศการทั้งในและตางประเทศ และอื่น ๆ
๓๕.๒ การซื้อเหรียญที่ระลึก หรือของที่ซื้อหรือสั่งจางเพื่อนํามาจําหนายหรือจัด
แสดงหรือทูลเกลาถวาย หรือถวาย
๓๕.๓ คาใชจายในการสงเหรียญหรือสินคาไปใหลูกคาตางประเทศ
และตัวแทนจําหนายสินคาของกรมธนารักษ เชน คาขนสง คาเบี้ยประกัน และอื่น ๆ
๓๕.๔ คาใชจายอื่น ๆ ในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ขอ ๓๖ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
อธิบดีกรมธนารักษ

