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ระเบียบกรมธนารักษ 
วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและเหรียญที่ระลึก 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและเหรียญที่ระลึก  เปนไปดวย
ความเรียบรอยและดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมธนารักษจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมธนารักษ  วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก
ประดับแพรแถบและเหรียญที่ระลึก  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ   ขอบังคับหรือคําส่ังอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ “การดําเนินการ”  หมายถึง  การผลิต - การสงมอบ  การรับจอง - การจายจอง  

การจําหนาย  การเก็บรักษา  การรับและการจาย  การชําระเงินและการนําสงเงิน  การประชาสัมพันธ  
และการรายงานผลการดําเนินการของเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก   
ที่กรมธนารักษไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดทําและนําออกจําหนาย 

  ๔.๒ “เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ”  หมายถึง  เหรียญที่ใชประดับไดอยาง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ซ่ึงกรมธนารักษเปนผูดําเนินการจัดสรางและจําหนายตามกฎหมาย 

  ๔.๓ “เหรียญที่ระลึก”  หมายถึง  เหรียญที่จัดทําข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในโอกาสตาง  ๆ  
ซ่ึงมีพระบรมรูปของพระมหากษัตริยไทยทุกพระองค  พระรูปของสมเด็จพระราชินี  พระบรมราชวงศ  
พระราชลัญจกร  พระปรมาภิไธยยอ  พระนามาภิไธยยอ  ตราประจําราชวงศ  หรือเครื่องหมายอยางอื่น
ซ่ึงมีความหมายทํานองเดียวกัน  ซ่ึงไมใชเงินตราและไมมีราคาหนาเหรียญ 

ขอ ๕ การดําเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก 
  ๕.๑ การผลิต – การสงมอบ 
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   ใหสํานักกษาปณผลิตเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก
ตามที่สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินแจงในเบื้องตน  แตไมเกินจํานวนผลิตที่กําหนดไวในโครงการ
และใหสงมอบภายในระยะเวลาที่สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินกําหนด 

  ๕.๒ การรับจอง - การจายจอง/การจําหนาย 
   ใหรับจองตามแบบใบรับจองที่กรมธนารักษกําหนดโดยในใบรับจอง 

จะตองมีการลงลายมือชื่อและการใหความยินยอมของผูจองวา  ในกรณีที่ผูจองไมมารับเหรียญที่จอง 
เมื่อพนกําหนดเวลา  ๖  (หก)  เดือน  นับแตวันที่กําหนดใหมารับเหรียญที่จอง  ผูจองยินยอมใหเหรียญ 
ที่จองตกเปนกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษโดยไมขอรับเงินที่ไดจายไวแลวคืน  และเมื่อรับจองแลว 
ใหออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานโดยในใบเสร็จรับเงินจะตองมีขอความเตือนใหผูจองทราบถึงเง่ือนไข
ที่ผูจองใหความยินยอมไวในกรณีผูจองไมมารับเหรียญที่จองเชนเดียวกับที่กําหนดไวในใบรับจองดวย 

   แบบใบรับจองและใบเสร็จรับเงินตามวรรคแรกอยางนอยตองมีรายการ  
ดังตอไปนี้ 

   -  ชื่อ - นามสกุล  และภูมิลําเนาของผูจอง 
   -  วันที่กําหนดใหมารับเหรียญที่จอง 
   -  เง่ือนไขในกรณีที่ผูจองไมมารับเหรียญที่จอง  โดยระบุวา 
   “ในกรณีที่ผูจองเหรียญไมมารับเหรียญที่จองภายในกําหนดเวลา  ๖  (หก)  เดือน  

นับแตวันที่กําหนดใหมารับเหรียญที่จอง  ผูจองยินยอมใหเหรียญที่จองตกเปนกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ
โดยไมขอรับเงินที่ไดจายเปนคาจองไวแลวคืน” 

   -  ลายมือชื่อของผูจอง 
   ๕.๒.๑ กําหนดเวลา  การรับจอง - การจายจอง/การจําหนาย 
     กําหนดเวลา   การรับจอง – การจายจอง/การจําหนายใหเปนไปตาม 

ที่โครงการกําหนด 
   ๕.๒.๒ หนวยรับจอง 
     ใหสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  เปนหนวยรับจองหลัก  ทั้งนี้  

กรมธนารักษอาจกําหนดใหหนวยงานอื่นเปนหนวยรับจองดวยก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
   ๕.๒.๓ หนวยจําหนาย 
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    (๑) ในสวนกลาง  ใหสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  เปนหนวย
จําหนายหลัก  ทั้งนี้  กรมธนารักษอาจกําหนดใหหนวยงานอื่นเปนหนวยจําหนายดวยก็ไดตามความจําเปน
และเหมาะสม 

    (๒) ในสวนภูมิภาค  ใหศาลาธนารักษ  ๑  ศาลาธนารักษ  ๒  
และสํานักงานธนารักษพื้นที่  เปนหนวยจําหนาย  หรือในกรณีที่กรมธนารักษเห็นสมควรจะใหหนวยงานอื่น
เปนหนวยจําหนายดวยก็ได 

   ๕.๒.๔ ใหสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  แจงหนวยจําหนายทราบ
กําหนดเวลารับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึกที่จะนําไปจําหนาย  เปนการลวงหนา
ภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษกําหนด 

   ๕.๒.๕ การจายเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก  
ใหผูส่ังจอง 

    ใหหนวยรับจอง  จายเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือ
เหรียญที่ระลึกแกผูส่ังจอง  โดยใชใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานในการรับ  และใหเจาหนาที่ผูจายเหรียญ 
ที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก  ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานการจายเหรียญที่ระลึก
ประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก  ไวในใบเสร็จรับเงินตนฉบับและสําเนาดวย 

   ๕.๒.๖ การเบิก/การสงคืน  เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือ
เหรียญที่ระลึก  และใบเสร็จรับเงิน 

    (๑) ใหหนวยจําหนายเบิกเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและ
หรือเหรียญที่ระลึก  และใบเสร็จรับเงิน  จากสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร
เบื้องตน  โดยใหประสานกับสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินโดยตรง  และหากประสงคจะเบิกเพิ่มเติม
ใหแจงสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  ทราบเปนการลวงหนาตลอดระยะเวลาของการจําหนายตามโครงการ 

    (๒) ใหหนวยจําหนายรวบรวมสําเนาใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จ 
รับเงินที่เหลือรวมทั้งเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก  คงเหลือจากการจําหนาย
สงคืนสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  เมื่อส้ินสุดโครงการหรือตามกําหนดระยะเวลาที่กรมธนารักษ
กําหนด  ยกเวนเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก  ที่ผลิตจากโลหะมีคา  เชน  ทองคํา   
ซ่ึงตองผ านการตรวจสอบโดยผูชํานาญ   ใหหนวยจําหนายเบิกไปตามจํานวนที่ เ ห็นสมควร   
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โดยสงวนสิทธิไมรับคืน  ทั้งนี้  หนวยจําหนายตองรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายหรือสูญหาย 
ของเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก  ที่เกิดข้ึนดวย 

    (๓) เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่กําหนดตามโครงการ  ใหสํานักทรัพยสิน  
มีคาของแผนดิน  เสนอแจงปดโครงการ  โดยสรุปยอดเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญ 
ที่ระลึกคงเหลือแลวรายงานกรมธนารักษ  พรอมทั้งสงสําเนาใหกองแผนงานและกลุมงานตรวจสอบ
ภายใน 

  ๕.๓ การเก็บรักษาและการจาย 
   ในระหวางโครงการใหสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินเปนผูเก็บรักษา

เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก  และใหจายเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและ
หรือเหรียญที่ระลึก  แกหนวยจําหนายทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคตามรายการที่ขอเบิกหรือตาม
จํานวนที่เหมาะสม  โดยใหหนวยจําหนายทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคประสานงานการเบิก - จาย   
และการนําสงเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก  กับสํานักทรัพยสินมีคาของ
แผนดินโดยตรง 

   สําหรับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึกซ่ึงยังไมไดปด
โครงการและสํานักบริหารเงินตราเปนผูเก็บรักษาไวกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
เปนผูเก็บรักษา 

  ๕.๔ การชําระเงินและการนําสงเงิน 
   ๕.๔.๑ การเปดบัญชี 
    ใหสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

พาณิชย   โดยกําหนดชื่อบัญชีใหสอดคลองกับโครงการ   และขอยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน 
จากสวนภูมิภาค  ตลอดจนนําเสนอขออนุมัติรายชื่อผูมีอํานาจสั่งจายเงิน 

   ๕.๔.๒ การรับชําระเงินคาจอง/การจําหนาย 
    การรับชําระเงินคาจองใหรับชําระเปน 

(๑) เงินสด 
(๒) แคชเชียรเช็คส่ังจายตามชื่อบัญชีที่กําหนดใน  ขอ  ๕.๔.๑ 
(๓) เช็คขีดครอมส่ังจายตามชื่อบัญชีที่กําหนดใน  ขอ  ๕.๔.๑ 
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    ในกรณีการชําระเงินคาจองเปนเช็คขีดครอมตาม  ขอ  ๕.๔.๒  (๓)  
จะสมบูรณตอเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คไดครบถวนแลว 

    ในกรณีของเช็คส่ังจองที่จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการเรียกเก็บ  
และหรืออื่น  ๆ  ใหเพิ่มไวในยอดเงินที่ส่ังจายดวย 

    การจําหนายใหรับชําระเปน 
(๔) เงินสด 
(๕) แคชเชียรเช็คส่ังจายตามชื่อบัญชีที่กําหนดใน  ขอ  ๕.๔.๑ 

   ๕.๔.๓ การนําสงเงิน 
   ใหหนวยรับจอง  หนวยจําหนาย  ทุกหนวยทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาคนําเงินที่ไดจากการรับจอง  การจําหนาย  เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญ 
ที่ระลึก  ตามขอ  ๕.๔.๒  เขาบัญชีเงินฝาก  ตามขอ  ๕.๔.๑  ในวันที่รับจอง/จําหนาย  หรืออยางชา
ภายในวันทําการถัดไป  เมื่อหนวยรับจอง/หนวยจําหนายไดนําเงินที่รับจอง/จําหนาย  เขาบัญชีเงินฝาก 
ไวกับสาขาใดแลวใหนําเขาฝากบัญชีกับสาขานั้นทุกคร้ัง  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 

  ๕.๔.๔ คาใชจายที่เกิดข้ึนจากโครงการ  ใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบเบิกจาย
ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของโดยอนุโลม 

  ๕.๕ การประชาสัมพันธ 
   ใหสํานักงานเลขานุการกรม  เปนหนวยงานในการจัดทําประชาสัมพันธ 

ในรูปแบบตาง  ๆ 
  ๕.๖ การรายงานผลการดําเนินงาน 
   ใหหนวยรับจอง  หนวยจําหนาย  จัดทําทะเบียนการรับจอง  การจําหนาย  

และแจงผลการรับจอง - การจายจอง  การจําหนาย  และการนําสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก  ตามขอ  ๕.๔.๑  สงให
สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  ทุก  ๓๐  วัน  จนกระทั่งส้ินสุดกําหนดระยะเวลาการรับจอง/การจําหนาย  
และใหสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน  สําเนาเรื่องใหกองแผนงานเพื่อประมวลผลในภาพรวม
โครงการและรวบรวมสรุปเสนอกรมธนารักษทราบตอไป 

ขอ ๖ ใหผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้   
และใหมีอํานาจออกคําส่ังหรือระเบียบปฏิบัติภายในเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ไดตามที่เห็นสมควร 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๔๙ 
 

 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือคําส่ังหรือระเบียบปฏิบัติภายใน 
ที่ออกตามระเบียบนี้  ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

วิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 
อธิบดีกรมธนารักษ 


