
ระเบียบกรมธนารักษ 
วาดวยการปฏิบัติงานของสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
________________________________ 

              โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติในการบริหารทรัพยสินมีคาของแผนดิน  
รวมท้ังการจําหนายสินคาของสํานักบริหารทรัพยสินมีคาของแผนดินเปนไปดวยความคลองตัว    
ถูกตอง  มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของทางราชการ 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  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนตนไป  
            ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน  
            ขอ  ๔  ใหผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวดที่  ๑ 
ขอความทั่วไป 

-------------------- 
            ขอ  ๕  ในระเบียบนี้  
                  “เงินทุน”  หมายความวา  เงินทุนตามระเบียบกรมธนารักษ  วาดวยเงินทุนหมุนเวียนการ
แสดงเหรียญกษาปณและเงินตราไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
                  “ทรัพยสิน”  หมายความวา  ทรัพยสินมีคาของแผนดินประเภทสังหาริมทรัพยท่ีอยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ    ท้ังนี้เปนทรัพยสินท่ีมีมาแตเดิมและทรัพยสินท่ีจัดหา  หรือ จัดใหมี
เพ่ิมขึ้นเปนตนวา  เครื่องราชอิสริยยศ  เครื่องราชอิสริยาภรณ  เงินตรา  เหรียญท่ีระลึก      งาชาง  
                 “สํานัก”  หมายความวา  สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  
                  “ผูอํานวยการสํานัก”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  
                  “หองม่ันคง”  หมายความวา  ท่ีเก็บรักษาทรัพยสินและ/หรือสินคาท่ีมีความปลอดภัย  
แข็งแรง  แนนหนา  อยูภายในอาคารม่ันคง  แข็งแรง  มีการดูแลและเปด  - ปด  ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษ  



 ๒ 

                  “การจัดแสดง”  หมายความวา  การนําทรัพยสินออกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ   หรืออาคาร
สถานท่ีท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ  หรือของหนวยงานอ่ืน  หรือการนําออกจัดแสดง
นอกสถานท่ีท้ังในประเทศ  หรือตางประเทศ  
                  “การบันทึกภาพ”  หมายความวา  การบันทึกภาพทรัพยสินโดยการถายทําภาพยนตร   วีดี
ทัศน  ภาพนิ่ง  ภาพถาย  หรือการทําลักษณะอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันรวมถึงกรณีทําซํ้าดวย  
                  “อาคารสถานท่ี”  หมายความวา  อาคารปฏิบัติงาน  และ/หรืออาคารจัดแสดงทรัพยสินของ
สํานัก  
                  “การเก็บรักษาความปลอดภัย”  หมายความวา  การปฏิบัติตามระบบควบคุมและมาตรการ
ควบคุมท่ีกําหนดขึ้นตามขอ  ๘  เพ่ือรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีตลอดจนทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ  
เจาหนาท่ี  และเอกสารในอาคารสถานท่ีของสํานัก  
                  “สินคา”  หมายความวา  เหรียญ   หรือหนังสือ   หรือผลิตภัณฑรูปแบบอ่ืนท้ังท่ีมีและไมมี
เหรียญเปนสวนประกอบ  ซ่ึงจัดทําหรือจัดหาหาโดยใชจายจากเงินทุน  สินคารับฝากขาย  หรือ  สินคา
อ่ืนท่ีทางราชการอนุญาตใหนําออกจําหนายได  
                  “หนวยงานอ่ืน”   หมายความวา  หนวยงานนอกสังกัดกรมธนารักษท่ีเปนกระทรวง    ทบวง   
กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ  
                  “การรับฝากขายสินคา”  หมายความวา  การท่ีสํานักรับฝากสินคาซ่ึงแสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมหรือเอกลักษณอันดีงามของไทยหรือแนวคิดสรางสรรคท่ีทันสมัยอันชวยเสริมสราง
ความรูในดานตาง ๆจากหนวยงานอ่ืน  หรือบุคคลภายนอกมาจําหนายโดยรับคาตอบแทนตามท่ีตกลง
กับผูฝากขายเพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพของคนไทยหรือเพ่ือเปนการสรางรายไดใหเงินทุน  
                 “การฝากขายสินคา”  หมายความวา  การนําสินคาไปฝากหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอก
จําหนาย  โดยมอบคาตอบแทนใหผูรับฝากขายในอัตราท่ีตกลงกัน  
                 “ตัวแทนจําหนาย”  หมายความวา เงินทุนสวัสดิการกรมธนารักษ  หรือหนวยงานของ
กรมธนารักษ หรือหนวยงานอ่ืน  หรือบุคคลภายนอกท่ีกรมธนารักษแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาโดยไดรับคาตอบแทนในอัตราท่ีกรมธนารักษกําหนดหรือตกลงกนั  
                  “เงินรายได”   หมายความวา   เงินท่ีไดรับจากการจําหนายสินคา   บัตรอนุญาตเขาชม
สถานท่ีจัดแสดง  คาสมัครสมาชิกเอกสารเผยแพรของสํานักงาน  คาบํารุงและอ่ืน ๆ  
                  “หนวยจําหนาย”  หมายความวา  หนวยจําหนายสินคาของสํานัก  
                  “เงินยืมทดรองราชการ”   หมายความวา   เงินซ่ึงกระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมี
ไวตามจํานวนท่ีเห็นสมควร  เพ่ือทดรองจายเปนคาใชจายของสํานักตามขอบังคับและระเบียบของ
กระทรวงการคลัง  
                  “ประมาณการรายจายเงินทุน”  หมายความวา   จํานวนเงินอยางสูงท่ีกระทรวงการคลัง  
อนุญาตใหจายหรือใหกอหนี้ผูกพันได  ตามวัตถุประสงคของเงินทุน  และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  



 ๓ 

 
หมวด  ๒ 

อาคารสถานที่  การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-------------------- 

                 ขอ   ๖   การเปด – ปดอาคารสถานท่ีในเวลาราชการ  ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการตาม
คําส่ังกรมธนารักษ  ยกเวนอาคารปฏิบัติงานตามขอ  ๗  
                 การเปด – ปดอาคารสถานท่ีนอกเวลาราชการ  ใหอยูในอํานาจผูอํานวยการสํานักและ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษ  
                ขอ  ๗  การเปด – ปดอาคารปฏิบัติงาน  การจัดใหมีการเก็บรักษากุญแจอาคารสถานท่ีใหอยู
ในอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการกําหนดมาตรการเก็บรักษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
                ขอ  ๘  การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี  ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานกัในการ
จัดระบบควบคุมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีและกําหนดมาตรการควบคุม  ใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ  
                ขอ  ๙  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ใหเปนไปตามอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการ
พิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม  
 

หมวดที่  ๓ 
การเก็บรักษา  และอนุรักษทรัพยสิน 

-------------------- 
                 ขอ  ๑๐  ใหสํานักจัดใหมีทะเบียนประจําทรัพยสินแตละรายการตามหลักวิชาการท่ียอมรับ
กันโดยท่ัวไป  
                ขอ  ๑๑  การควบคุมการเบิก  การยืม  และการนําเก็บทรัพยสินในหองม่ันคงใหอยูในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษ  และจัดใหมีการจัดทําบัญชีคุมทรัพยสินทุก
รายการ  ใหงายแกการควบคุมและตรวจสอบ  
                ขอ  ๑๒  การเคล่ือนยายทรัพยสินระหวางหองม่ันคง  หรือระหวางหองม่ันคงกับสถานท่ี
ภายในสํานักท่ีจัดเตรียมไวสําหรับการจัดทําทะเบียน  และ/หรือการอนุรักษใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานักและดําเนินการในรูปคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษ  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงความ
เหมาะสมในดานสถานท่ีและการดูแล   รักษาความปลอดภัยของทรัพยสินดวย  
                ขอ  ๑๓  การอนุรักษและซอมแซมทรัพยสินใหดําเนินการตามหลักวิชาการท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไป  หากจําเปนตองดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน   และ/หรือจําเปนตองใชเครื่องมือ
อุปกรณพิเศษใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการจัดหาผูเช่ียวชาญ    และ/หรือเครื่องมือ
อุปกรณได  โดยใหกําหนดมาตรการในการควบคุมและใหรายงานอธิบดีทราบ  



 ๔ 

                ขอ  ๑๔  การเคล่ือนยายทรัพยสินท่ีมีมูลคาหนวยละไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งลานบาท
ถวน) รวมแลวไมเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สิบลานบาทถวน)  ออกจากหองม่ันคงเพ่ือการจัดแสดงแต
ละครั้ง  ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักและดําเนินการในรูปคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษ  
ท้ังนี้ใหคํานึงถึงความเหมาะสมในดานสถานท่ีจัดแสดง  และการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน  
และใหรายงานอธิบดีทราบ  
                ขอ  ๑๕  กรณีเคล่ือนยายทรัพยสินระหวางหองม่ันคงกับตูจัดแสดง  หรือกับสถานท่ีอ่ืนท้ังใน
เวลาและนอกเวลาราชการ  ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการจัดกําลังเจาหนาท่ีตํารวจหรือ
ยามคุมกันทรัพยสินมีคาของแผนดินดวยและใหอยูในความควบคุมของคณะกรรมการตามคําส่ัง
กรมธนารักษ  
                 ขอ  ๑๖  การใหบุคคลหรือคณะบุคคล  ซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีของกรมธนารักษเขา  -  ออกในหอง
ม่ันคงใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการสํานักท่ีจะพิจารณาอนุญาตและรายงานอธิบดีทราบ  
                ขอ  ๑๗  ใหผูอํานวยการสํานักแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินภายใน
หองม่ันคงของสํานัก  และศาลาธนารักษ  อยางนอยแหงละ  ๑  ครั้ง  ตอป  รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ  
และวิธีการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควรและรายงานอธิบดีทราบ  
                ขอ  ๑๘  การเปด – ปดหองม่ันคงนอกเวลาราชการใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานัก 
และดําเนินการ  โดยคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษ  
 

หมวด  ๔ 
การเผยแพรและการจัดแสดง 

-------------------- 
                ขอ  ๑๙  การเคล่ือนยายเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากตูจัดแสดงเพ่ือสง
มอบใหเจาหนาท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดารามนําไปผลัดเปล่ียนตามฤดูกาล  หรือรับฝากเขาจัดเก็บไวในตู
จัดแสดง ณ  อาคารจัดแสดงของกรมธนารักษในพระบรมมหาราชวัง  ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ
สํานักและดําเนินการในรูปคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษ  และรายงานใหอธิบดีทราบ  
                ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะทําการบันทึกภาพเพ่ือใชในกิจกรรมอยางอ่ืนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกรมธนารักษกําหนด  
                ขอ  ๒๑  การบันทึกภาพเพ่ือใชประโยชนในกิจกรรมของกรมธนารักษใหอยูในอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานัก  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม  และความปลอดภัยของทรัพยสินเปนสําคัญ  
                ขอ  ๒๒  การใหเงินทุนสวัสดิการกรมธนารักษหรือหนวยงานของกรมธนารักษหรือ
หนวยงานอ่ืนยืมทรัพยสินเปนการช่ัวคราวในแตละครั้งท่ีมีมูลคาหนวยละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่ง
แสนบาทถวน)รวมแลวไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)  นําไปเพ่ือการจัดแสดงเพ่ือ
เผยแพรความรูแกประชาชน ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานัก   กรณีท่ีมูลคาทรัพยสินรวมแลวเกิน 
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๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)แตไมเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หาลานบาทถวน)   ใหอยูใน
อํานาจของรองอธิบดีดานเหรียญกษาปณ      นอกเหนือจากนี้ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมธนารักษ  
                ขอ  ๒๓  การเปด – ปด   ตูจัดแสดงในอาคารสถานท่ีนอกเวลาราชการ   โดยไมมีการ
เคล่ือนยายทรัพยสินออกไปจากอาคารสถานท่ี  ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานัก    หรือผูท่ี
ผูอํานวยการสํานักมอบหมายท่ีจะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  ความจําเปนและความปลอดภัย
ของทรัพยสินเปนสําคัญและใหอยูในความควบคุมของคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษ  
                ขอ  ๒๔  การอนุญาตใหบุคคลใดเขาชมสถานท่ีจัดแสดงของกรมธนารักษเปนกรณีพิเศษ   
โดยไมเก็บคาเขาชม  ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานักท่ีจะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  
                ขอ  ๒๕  ใหผูอํานวยการสํานักแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินท่ีมี
ไวสําหรับจัดแสดงและเบิกไวสําหรับทูลเกลาฯ  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร  และรายงานอธิบดทีราบ  
 

หมวด  ๕ 
การจําหนายและการจัดการสินคา 

-------------------- 
                ขอ  ๒๖  การกําหนดราคาจําหนายสินคาท่ีจัดทําขึ้นใหม  การปรับเพ่ิมหรือลดราคาจําหนาย
สินคาท่ีไดมีการกําหนดราคาไวแลว  ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก  โดยในการพิจารณาให
คํานึงถึงชนิดและสภาพของสินคา  คาความนิยมของตลาด  ตนทุนคาจัดทํา  ธรรมเนียมปฏิบัติในทาง
การคา  และปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
                ขอ  ๒๗  การนําสินคาออกจําหนายนอกสถานท่ีท้ังในสวนกลางและภูมิภาคใหเปนอํานาจ
ของผูอํานวยการสํานัก  โดย  
                                ๒๗.๑  กรณีออกจําหนายเอง  ภายในวงเงินตามราคาจําหนาย  ไมเกินคราวละ 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)  โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการจําหนาย  
หรือการจัดงานท่ีรวมจําหนาย  ความเหมาะสมของสถานท่ี  อัตรากําลังเจาหนาท่ี  และความปลอดภัยตอ
สวัสดิภาพของเจาหนาท่ีและตัวสินคา  
                                ๒๗.๒  กรณีใหหนวยงานอ่ืนขอยืมสินคาจากสํานักหรือศาลาธนารักษไปจําหนาย
ภายในวงเงินตามราคาจําหนายได  ไมเกินคราวละ  ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สามแสนบาทถวน)  โดย
พิจารณาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการจําหนายหรือการจัดงาน  รวมท้ังความเหมาะสมของ
สถานท่ี  
                                ในกรณีตามขอ  ๒๗.๑  และ  ๒๗.๒  ใหเปนดุลพินิจของผูอํานวยการสํานักในการ
จัดใหมีการประกันภัยในตัวสินคาไดตามควรแกกรณี  
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                                ๒๗.๓  วิธีปฏิบัติในกรณหีนวยงานอ่ืนขอยืมสินคาของเงินทุนไปจําหนายใหปฏิบัติ  
ดังนี้  
                                          ๒๗.๓.๑  การยืมสินคาไปจําหนายใหหนวยงานอ่ืนท่ีขอยืม  ทําบันทึก   หรือ
หนังสือแจงความประสงคขอยืมสินคาไปจําหนายถึงสํานัก  กอนวันรับสินคาอยางนอย  ๗  วัน  โดย
ระบุรายการจํานวนสินคา  และผูท่ีมอบหมายใหรับสินคา  
                                          ๒๗.๓.๒  สํานักพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับรายการและจํานวนสินคาท่ี
จะใหยืมไปจําหนายในแตละคราว  แลวประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีขอยืมเพ่ือยืนยันกําหนดเวลารับ
สินคา  
                                          ๒๗.๓.๓  เม่ือหนวยงานอ่ืนท่ีขอยืมไดรับสินคาแลวใหทําเอกสารการรับ
มอบ  -  สงมอบ   ระหวางกันไวเปนหลักฐาน  โดยระบุกําหนดเวลาสงคืนสินคาและการชําระเงินคาขาย
สินคาไวใหชัดเจน  
                                          ๒๗.๓.๔  การชําระเงินคาสินคาท่ีจําหนายไดใหเปนไปตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
                                          ๒๗.๓.๕  หนวยงานอ่ืนท่ีขอยืมตองรับผิดชอบในความชํารุดเสียหาย   หรือ  
สูญหายของสินคาท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีไดรับสินคาจากสํานักไปแลว  และในกรณีเปนการยืมสินคา
ประเภทเหรียญกษาปณหรือเหรียญท่ีระลึกท่ีผลิตจากโลหะมีคา  เชน  ทองคํา  เงิน  ฯลฯ  ซ่ึงตองผาน
การตรวจสอบโดยผูชํานาญ เชน  เจาหนาท่ีดูเงิน  รวมท้ังสินคาบางรายการท่ีตองใชเวลาและไมคุมคาแก
การตรวจสอบเม่ือมีการสงคืนใหหนวยงานอ่ืนยืมไปตามจํานวนท่ีเห็นสมควรโดยสงวนสิทธิไมรับคืน  
                ขอ  ๒๘  เม่ือมีการจําหนายสินคาในสวนกลางและศาลาธนารักษ  การรับชําระเงินใหเปนไป
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
                ขอ  ๒๙  การฝากขายสินคาใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก   โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและความนาเช่ือถือของหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกท่ีจะนําสินคาไปฝากขาย  และให
คาตอบแทนในการจําหนายไดไมเกินรอยละ  ๒๕  ของราคาจําหนาย  วิธีปฏิบัติในการฝากขายสินคาให
ปฏิบัติ  ดังนี้  
                                ๒๙.๑  สวนจัดการผลิตภัณฑติดตอผูรับฝากขายในเรื่องเง่ือนไข  และรายละเอียด
ในการฝากขาย  และทําบันทึกเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนดําเนินการใหสินคาท่ีฝากขายถึง
มือผูรับฝากขายโดยทําเอกสารรับมอบ - สงมอบระหวางกันไวเปนหลักฐาน  
                                ๒๙.๒  สวนจัดการผลิตภัณฑประสานกับผูรับฝากขายเพ่ือทราบยอดจําหนายสินคา
และเก็บเงินคาสินคาท่ีจําหนายไดอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง  การชําระเงินใหเปนไปตามระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการนําสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ  
                                ๒๙.๓  หากผูรับฝากขายเห็นวา  สินคาท่ีรับไปจําหนายรายการใดไมมีผูสนใจส่ังซ้ือ
เทาท่ีควรสามารถสงคืนใหทางสํานักหรือศาลาธนารักษได   เวนแตเปนสินคาประเภทเหรียญกษาปณ
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และเหรียญท่ีระลึกท่ีผลิตจากโลหะมีคา  เชน  ทองคํา  เงิน  ฯลฯ ซ่ึงจําเปนตองผานการตรวจสอบโดยผู
ชํานาญ  เชน  เจาหนาท่ีดูเงิน รวมท้ังสินคาบางรายการท่ีตองใชเวลาและไมคุมคาแกการตรวจสอบ  ให
ผูรับฝากขายเบิกเอาไปตามจํานวนท่ีเห็นสมควร  โดยสงวนสิทธิไมรับคืน  ท้ังนี้  ผูรับฝากตอง
รับผิดชอบในความชํารุดเสียหายหรือสูญหายของสินคาท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีผูรับฝากขายไดรับสินคา
จากสํานักไปแลว  
                                การฝากขายสินคาของศาลาธนารักษใหเปนอํานาจของผูอํานวยการศาลาธนารักษ
โดยถือหลักเกณฑในการใหคาตอบแทนและวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการฝากขายสินคาของสํานักและ
รายงานผลใหผูอํานวยการสํานักทราบทุกเดือน  
                ขอ  ๓๐  การรับฝากขายสินคาใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก  โดยไมตองวาง
หลักประกันใด ๆ   ในสินคาท่ีรับฝากขาย  และใหพิจารณาถึงความเหมาะสมของสินคา  สถานท่ีจัดเก็บ
สินคา  ความปลอดภัยอัตรากําลังเจาหนาท่ี ประโยชนท่ีจะเกิดแกทางราชการรวมท้ังมิใหเกิดความ
เสียหายแกงานประจําของเงินทุน  
                                วิธีปฏิบัติในการรับฝากขายสินคาใหปฏิบัติ  ดังนี้  
                                ๓๐.๑  ผูฝากขายมีหนังสือแจงความจํานงในการฝากขายสินคาถึงสํานักโดยระบุถึง
ชนิด  ลักษณะสินคาโดยสังเขป  ราคาจําหนาย  คาตอบแทนท่ีเสนอให  และขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ือสํานักใช
ประกอบการพิจารณา  
                                ๓๐.๒  สวนจัดการผลิตภัณฑ   พิจารณารายละเอียดการฝากขาย   ไดแก   ประเภท
ของสินคา ราคาจําหนาย  คาตอบแทนท่ีผูฝากขายมอบให  เวลา  และอัตรากําลังท่ีตองใชในการปฏิบัติ  
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ เสนอผูอํานวยการสํานักพิจารณา  ขออนุมัติรับฝากขาย  
                                ๓๐.๓  สวนจัดการผลิตภัณฑประสานกับผูฝากขายในเรื่องการรับมอบ – สงมอบ
สินคาระหวางกันการชําระเงินคาสินคาท่ีจําหนายไดและการสงคืนสินคากับผูฝากขายไดโดยตรง  การ
รับมอบ –สงมอบสินคาระหวางกันใหทําเอกสารไวเปนหลักฐานทุกครั้ง  
                                ๓๐.๔  ใหมีการชําระราคาสินคาท่ีจําหนายไดแกผูฝากขายอยางนอยเดือนละ  ๑  
ครั้ง  เวนแตยอดขายมีจํานวนนอยจนไมคุมคากับการดําเนินการ  ใหเปนดุลพินิจของผูอํานวยการสํานัก
ในการกําหนดเวลาชําระเงินท่ีเหมาะสมได  ใหมีการคิดบัญชีและชําระราคาหลังหักคาตอบแทนแลวให
ผูฝากขาย  และการจายเงินใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวน
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
                                ๓๐.๕  ใหสํานักนําสงเงินคาตอบแทนท่ีหักไวเขาบัญชีเงินทุนเชนเดียวกับเงิน
รายไดจากการจําหนายสินคาของเงินทุน   การรับฝากขายสินคาของศาลาธนารักษใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการศาลาธนารักษโดยถือหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการรับฝากขายสินคาของสํานัก
และรายงานใหผูอํานวยการสํานักทราบทุกเดือน  
                ขอ  ๓๑  การจําหนายสินคาผานตัวแทนจําหนาย  
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                                ๓๑.๑   การแตงตั้งตัวแทนจําหนาย  
                                        ๓๑.๑.๑  ใหเงินทุนสวัสดิการกรมธนารักษ  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  สํานัก
และกองหรือหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกองในกรมธนารักษเปนตัวแทนจําหนาย  โดยให
เปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการมอบคาตอบแทนเพ่ือเปนคาชดเชยคาใชจายในการขนสงและ
การจําหนายสินคาในอัตราไมเกินรอยละ  ๒๕  ของราคาจําหนาย  รวมท้ังจัดใหมีการประกันภัยในตัว
สินคา  ไดตามเห็นสมควรหากตัวแทนจําหนายจําเปนตองขนยายสินคาไปจําหนาย  ณ  ภูมิภาคและ
สงคืนสินคา  
                                        วิธีปฏิบัติในการจําหนายสินคา    โดยผานตัวแทนจําหนาย    (ตัวแทนจําหนาย
ท่ีเปนหนวยงานของกรมธนารักษ)  ใหปฏิบัติ  ดังนี้  
                                    ๑)  การรับสินคาไปจําหนาย  ใหตัวแทนจําหนายทําบันทึกแจงความประสงคขอ
เบิกสินคาไปจําหนายกอนวันรับสินคาอยางนอย  ๗  วัน  โดยระบุตัวผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับสินคา  
                                    ๒)  สํานักพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับรายการและจํานวนสินคาท่ีจะใหรับ
ไปจําหนายในแตละคราว  แลวประสานกับตัวแทนจําหนายเพ่ือยืนยันกําหนดเวลารับสินคา  
                                    ๓)  เม่ือตัวแทนจําหนายไดรับสินคาแลวใหทําเอกสารการรับมอบ  –  สงมอบ
ระหวางกันไวเปนหลักฐาน  
                                    ๔)  สวนจัดการผลิตภัณฑประสานกับตัวแทนจําหนายเพ่ือทราบยอดจําหนาย
สินคาและใหตัวแทนจําหนายชําระคาสินคาท่ีจําหนายได    โดยหักคาตอบแทนในอัตราท่ีกําหนดไว
กอนอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง  การชําระเงินใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลังของสวนราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หากมีความจําเปนตองชําระคาสินคาเกินกวา
เวลาท่ีกําหนดดังกลาว  ใหเปนดุลพินิจของผูอํานวยการสํานักพิจารณาอนุมัติ  ท้ังนี้  ตองไมเกินเวลา  ๓  
เดือนตอครั้ง  
                                      ๕)  หากตัวแทนจําหนายเห็นวา  สินคาท่ีรับไปจําหนายรายการใด  ไมมีผูสนใจ
ส่ังซ้ือเทาท่ีควร  สามารถสงคืนใหสํานักได  เวนแตเปนสินคาประเภทเหรียญกษาปณหรือเหรียญท่ี
ระลึกท่ีผลิตจากโลหะมีคา เชน  ทองคํา  เงิน  ฯลฯ  ซ่ึงตองผานการตรวจสอบโดยผูชํานาญ  เชน  
เจาหนาท่ีดูเงิน  รวมท้ังสินคาบางรายการท่ีตองใชเวลาและไมคุมคาแกการตรวจสอบเม่ือมีการสงคืน  
ใหตัวแทนจําหนายเบิกไปตามจํานวนท่ีเห็นสมควรโดยสงวนสิทธิไมรับคืน  ท้ังนี้  ตัวแทนจําหนายตอง
รับผิดชอบในความชํารุดเสียหาย  หรือ  สูญหายของสินคาท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีตนไดรับสินคาจาก
สํานักไปแลว  
                                      ๖)  กรณีตัวแทนจําหนายมีความประสงคจะขอรับสินคาจากศาลาธนารักษใน
ภูมิภาคใหผูอํานวยการศาลาธนารักษมีอํานาจพิจารณาดําเนินการไดเชนเดียวกับผูอํานวยการสํานัก  โดย
อนุโลม  และรายงานใหผูอํานวยการสํานักทราบทุกเดือน  



 ๙ 

                                        ๓๑.๑.๒  กรณีหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกแจงความประสงคขอเปน
ตัวแทนจําหนายหรือสํานักเห็นสมควรเสนอใหเปนตัวแทนจําหนาย   ใหสํานักพิจารณาในรายละเอียด
เบ้ืองตน   ไดแกประเภทของกิจการ  ความนาเช่ือถือ  ผลงาน  คาตอบแทน  ตลอดจนเง่ือนไขและ
ขั้นตอนการปฏิบัติระหวางกันกอนสรุปผลและเสนอความเห็นใหกรมธนารักษพิจารณาอนุมัติ  แตถา
หากเปนการพิจารณาอนุมัติเฉพาะรายไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (หาแสนบาทถวน)  ใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานักพิจารณาอนุมัติ  และใหรายงานอธิบดีทราบ  
                                ๓๑.๒  การวางหลักประกัน  
                                        ๓๑.๒.๑  ตัวแทนจําหนายท่ีเปนเงินทุนสวัสดิการกรมธนารักษ  หรือ  
หนวยงานของกรมธนารักษหรือหนวยงานอ่ืนไมตองวางหลักประกันในสินคาท่ีรับไปจําหนาย  
                                        ๓๑.๒.๒  ตัวแทนจําหนายท่ีเปนหนวยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกจะตอง
วางหลักประกันตามท่ีผูอํานวยการสํานักกําหนดแตตองไมต่ํากวารอยละ  ๓๐  ของราคาสินคาท่ีรับไป
จําหนายและหลักประกันท่ีนํามาวางใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  
๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
                ขอ  ๓๒  การจัดการสินคา  
                                ๓๒.๑  การจัดเก็บและเบิก - จายสินคา  
                                        ๓๒.๑.๑  ใหจัดเก็บสินคาในคลังหรือหองม่ันคงท่ีมีความแข็งแรงและสามารถ
จัดระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดีได  โดยมีประตูท่ีแนนหนา  แข็งแรง พรอมท้ังกุญแจ  และ/หรือ
รหัสนิรภัยการเปด - ปดใหดําเนินการโดยคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษ  
                                        ๓๒.๑.๒  การนําสินคาเขาจัดเก็บ และการเบิก – จายสินคาในคลัง  ให
ดําเนินการโดยคณะกรรมการตามคําส่ังกรมธนารักษโดยมีการควบคุมยอดสินคาคงเหลือใหถูกตองและ
งายแกการตรวจสอบ  
                                        ๓๒.๑.๓  การเบิก – จายสินคาจากคลัง  และการคืนสินคากลับเขาคลัง  ท้ัง
ระหวางหนวยตาง ๆของสวนจัดการผลิตภัณฑกับคณะกรรมการ  และระหวางศาลาธนารักษทุกแหงกับ   
คณะกรรมการ  ใหทําเอกสารการรับมอบ - สงมอบระหวางกันไวเปนหลักฐานทุกครั้ง  
                                        ๓๒.๑.๔  ใหผูอํานวยการสํานักแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการ
ตรวจสอบสินคาคงเหลือ  ณ  หนวยจําหนายทุกหนวยของสํานัก  รวมท้ังท่ีศาลาธนารักษ  อยางนอย
หนวยละ  ๒  ครั้งตอป  รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและวธีิการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกลาวได
ตามท่ีเห็นสมควร  
                                ๓๒.๒  การตัดบัญชีสินคา  
                                         ๓๒.๒.๑  กรณีพิจารณาเห็นวา     มีสินคารายการใดสมควรตัดออกจากบัญชี
สินคาเนื่องจากเส่ือมสภาพเกินกวาท่ีจะซอมแซมหรือไมคุมคาในการซอมแซม   เพ่ือนําออกจําหนาย  
ใหผูอํานวยการสํานักแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง  เพ่ือสํารวจสภาพและเสนอความเห็น  วาสมควร



 ๑๐ 

จะตัดบัญชีไดหรือไมอยางไร  หากสินคานั้นมีราคาทุนตอหนวยไมเกิน  ๕,๐๐๐.- (หาพันบาทถวน)  ให
เปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักในการอนุมัติใหตัดบัญชี  
                                         ๓๒.๒.๒  กรณีการตัดบัญชีสินคาเพ่ือนําไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน
นอกเหนือจากการจําหนาย ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก  ดังนี้  
                                         (๑)   เพ่ือทูลเกลาฯ  ถวาย  และ/หรือ  ถวาย  
                                         (๒)  เพ่ือมอบใหแกหนวยงานท่ีสํานักเขาเยี่ยมชมกิจการ   หรือ   หนวยงาน/
บุคคลท่ีใหการสนับสนุนความรูทางวิชาการหรือดานการจําหนายแกสํานัก  ในราคาทุนไมเกินครั้งละ  
๑,๐๐๐.-  บาท(หนึ่งพันบาทถวน)  ตอราย  
                                        (๓)  เพ่ือเปนสินคาตัวอยางแกผูรับฝากขายสินคาหรือตัวแทนจําหนายสินคา
ของเงินทุนในราคาทุนไมเกินครั้งละ  ๑,๐๐๐.-  บาท  (หนึ่งพันบาทถวน)  ตอราย  
                                         (๔)  มอบหนังสือแกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือใชในการคนควาหรือ
อางอิงทางวิชาการ  ไมเกินหนวยงานละ  ๑  ชุด/เลม  
                                        (๕)   เพ่ือมอบใหประธานเปดงานท่ีสํานักจัดแสดงหรือเขารวมจัดแสดงใน
ราคาทุนไมเกิน  ๑,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  ตอราย  
                                         (๖)  เพ่ือมอบใหผูมาตรวจเยี่ยมสํานักหรือศาลาธนารักษอยางเปนทางการใน
ราคาทุนไมเกิน  ๑,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งพันบาทถวน)  ตอราย  
 

หมวด  ๖ 
การเงิน 

-------------------- 
                ขอ  ๓๓  ใหสํานักจัดใหมีการควบคุม  กํากับ  ดูแลเงินรายไดของหนวยจําหนายสินคาของ
เงินทุนทุกหนวย  สงคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามคําส่ังกรมธนารักษ  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  
สําหรับขั้นตอนการปฎิบัติในการนําสงเงินรายไดในสวนกลางใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และใหคณะกรรมการ
ดังกลาวดําเนินการนําสงเงินเขาบัญชีเงินทุนตามท่ีกรมธนารักษกําหนด  
                 ขอ  ๓๔  การลงนามรับทราบรายงานเงินคงเหลือประจําวันของสํานักในสวนกลางใหเปน
อํานาจของผูอํานวยการสํานักและในสวนของศาลาธนารักษท่ีตั้งอยูในภูมิภาคใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการศาลาธนารักษนั้น ๆ และใหรายงานผูอํานวยการสํานักทราบอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง  
                  ขอ  ๓๕  ใหผูอํานวยการสํานักมีอํานาจส่ังจายเงินยืมทดรองราชการของเงินทุนท่ีเปดบัญชี
ไวท่ีธนาคารตามท่ีกรมธนารักษเห็นชอบ  ภายในวงเงินตามประมาณการรายจายเงินทุน  โดยส่ังจายครั้ง
ละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  ท้ังนี้โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
และเพ่ือการตาง ๆ  ดังตอไปนี้  



 ๑๑ 

                                ๒๕.๑  รายจายท่ีมีระยะเวลากําหนด   เชนการจองเหรียญท่ีระลึก   การเขารวมงาน
นิทรรศการท้ังในและตางประเทศ  และอ่ืน ๆ  
                                ๓๕.๒  การซ้ือเหรียญท่ีระลึก  หรือของท่ีซ้ือหรือส่ังจางเพ่ือนํามาจําหนายหรือจัด
แสดงหรือทูลเกลาถวาย  หรือถวาย  
                                ๓๕.๓  คาใชจายในการสงเหรียญหรือสินคาไปใหลูกคาตางประเทศ   
และตัวแทนจําหนายสินคาของกรมธนารักษ  เชน  คาขนสง  คาเบ้ียประกัน  และอ่ืน ๆ  
                                ๓๕.๔  คาใชจายอ่ืน ๆ ในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
                ขอ  ๓๖  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผู
วินิจฉัยช้ีขาด  
 
                     ใหไว  ณ  วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
 
                                       นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ  
                                      (นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ)  
                                         อธิบดีกรมธนารักษ 


