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ระเบียบกรมธนารักษ
วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและเหรียญที่ระลึก
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและเหรียญที่ระลึก เปนไปดวย
ความเรียบรอยและดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมธนารักษจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมธนารักษ วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก
ประดับแพรแถบและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “การดําเนินการ” หมายถึง การผลิต - การสงมอบ การรับจอง - การจายจอง
การจําหนาย การเก็บรักษา การรับและการจาย การชําระเงินและการนําสงเงิน การประชาสัมพัน ธ
และการรายงานผลการดํ า เนิ น การของเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ประดั บ แพรแถบและหรื อ เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก
ที่กรมธนารักษไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดทําและนําออกจําหนาย
๔.๒ “เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ” หมายถึง เหรียญที่ใชประดับไดอยาง
เครื่องราชอิสริยาภรณ ซึ่งกรมธนารักษเปนผูดําเนินการจัดสรางและจําหนายตามกฎหมาย
๔.๓ “เหรียญที่ระลึก” หมายถึง เหรียญที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในโอกาสตาง ๆ
ซึ่งมีพระบรมรูปของพระมหากษัตริยไทยทุกพระองค พระรูปของสมเด็จพระราชินี พระบรมราชวงศ
พระราชลัญจกร พระปรมาภิไธยยอ พระนามาภิไธยยอ ตราประจําราชวงศ หรือเครื่องหมายอยางอื่น
ซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกัน ซึ่งไมใชเงินตราและไมมีราคาหนาเหรียญ
ขอ ๕ การดําเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก
๕.๑ การผลิต – การสงมอบ
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ใหสํานักกษาปณผลิตเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก
ตามที่สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินแจงในเบื้องตน แตไมเกินจํานวนผลิตที่กําหนดไวในโครงการ
และใหสงมอบภายในระยะเวลาที่สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินกําหนด
๕.๒ การรับจอง - การจายจอง/การจําหนาย
ให รั บ จองตามแบบใบรั บ จองที่ ก รมธนารั ก ษ กํ า หนดโดยในใบรั บ จอง
จะตองมีการลงลายมือชื่อและการใหความยินยอมของผูจองวา ในกรณีที่ผูจองไมมารับเหรียญที่จอง
เมื่อพนกําหนดเวลา ๖ (หก) เดือน นับแตวันที่กําหนดใหมารับเหรียญที่จอง ผูจองยินยอมใหเหรียญ
ที่จองตกเปน กรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษโดยไมขอรับเงิน ที่ไดจายไวแ ลวคืน และเมื่อรับจองแลว
ใหออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานโดยในใบเสร็จรับเงินจะตองมีขอความเตือนใหผูจองทราบถึงเงื่อนไข
ที่ผูจองใหความยินยอมไวในกรณีผูจองไมมารับเหรียญที่จองเชนเดียวกับที่กําหนดไวในใบรับจองดวย
แบบใบรับ จองและใบเสร็จ รับเงิน ตามวรรคแรกอยางนอยตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
- ชื่อ - นามสกุล และภูมิลําเนาของผูจอง
- วันที่กําหนดใหมารับเหรียญที่จอง
- เงื่อนไขในกรณีที่ผูจองไมมารับเหรียญที่จอง 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 ใหศ าลาธนารักษ ๑ ศาลาธนารักษ ๒
และสํานักงานธนารักษพื้นที่ เปนหนวยจําหนาย หรือในกรณีที่กรมธนารักษเห็นสมควรจะใหหนวยงานอื่น
เปนหนวยจําหนายดวยก็ได
๕.๒.๔ ใหสํา นักทรัพยสิ น มีค าของแผน ดิน แจง หนว ยจําหนายทราบ
กําหนดเวลารับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึกที่จะนําไปจําหนาย เปนการลวงหนา
ภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษกําหนด
๕.๒.๕ การจายเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก
ใหผูสั่งจอง
ใหหนวยรับจอง จายเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือ
เหรียญที่ระลึกแกผูสั่งจอง โดยใชใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานในการรับ และใหเจาหนาที่ผูจายเหรียญ
ที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานการจายเหรียญที่ระลึก
ประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก ไวในใบเสร็จรับเงินตนฉบับและสําเนาดวย
๕.๒.๖ การเบิก /การส งคื น เหรีย ญที่ร ะลึ กประดั บแพรแถบและหรื อ
เหรียญที่ระลึก และใบเสร็จรับเงิน
(๑) ใหหนวยจําหนายเบิกเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและ
หรือเหรียญที่ระลึก และใบเสร็จรับเงิน จากสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร
เบื้องตน โดยใหประสานกับสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินโดยตรง และหากประสงคจะเบิกเพิ่มเติม
ใหแจงสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน ทราบเปนการลวงหนาตลอดระยะเวลาของการจําหนายตามโครงการ
(๒) ให หน วยจํ าหน ายรวบรวมสํ าเนาใบเสร็ จรั บเงิ นและใบเสร็ จ
รับเงินที่เหลือรวมทั้งเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก คงเหลือจากการจําหนาย
สงคืนสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน เมื่อสิ้นสุดโครงการหรือตามกําหนดระยะเวลาที่กรมธนารักษ
กําหนด ยกเวนเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก ที่ผลิตจากโลหะมีคา เชน ทองคํา
ซึ่ ง ต อ งผ า นการตรวจสอบโดยผู ชํ า นาญ ให ห น ว ยจํ า หน า ยเบิ ก ไปตามจํ า นวนที่ เ ห็ น สมควร
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โดยสงวนสิท ธิไมรับคืน ทั้งนี้ หนวยจําหนา ยตองรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายหรือสูญหาย
ของเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก ที่เกิดขึ้นดวย
(๓) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดตามโครงการ ใหสํานักทรัพยสิน
มีคาของแผนดิน เสนอแจงปดโครงการ โดยสรุปยอดเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญ
ที่ระลึกคงเหลือแลวรายงานกรมธนารักษ พรอมทั้งสงสําเนาใหกองแผนงานและกลุมงานตรวจสอบ
ภายใน
๕.๓ การเก็บรักษาและการจาย
ในระหว างโครงการใหสํ านั กทรัพ ย สิน มีค าของแผน ดิน เป น ผูเ ก็บ รัก ษา
เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก และใหจายเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและ
หรือเหรียญที่ระลึก แกหนวยจําหนายทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคตามรายการที่ขอเบิกหรือตาม
จํานวนที่เหมาะสม โดยใหหนวยจําหนายทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคประสานงานการเบิก - จาย
และการนําสงเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึก กับสํานักทรัพยสิน มีคาของ
แผนดินโดยตรง
สําหรับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและหรือเหรียญที่ระลึกซึ่งยังไมไดปด
โครงการและสํานักบริหารเงินตราเปนผูเก็บรักษาไวกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
เปนผูเก็บรักษา
๕.๔ การชําระเงินและการนําสงเงิน
๕.๔.๑ การเปดบัญชี
ใหสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดินเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
พาณิช ย โดยกําหนดชื่อบัญชีใหสอดคลองกับโครงการ และขอยกเวน คาธรรมเนียมการโอนเงิน
จากสวนภูมิภาค ตลอดจนนําเสนอขออนุมัติรายชื่อผูมีอํานาจสั่งจายเงิน
๕.๔.๒ การรับชําระเงินคาจอง/การจําหนาย
การรับชําระเงินคาจองใหรับชําระเปน
(๑) เงินสด
(๒) แคชเชียรเช็คสั่งจายตามชื่อบัญชีที่กําหนดใน ขอ ๕.๔.๑
(๓) เช็คขีดครอมสั่งจายตามชื่อบัญชีที่กําหนดใน ขอ ๕.๔.๑
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ในกรณีการชําระเงินคาจองเปนเช็คขีดครอมตาม ขอ ๕.๔.๒ (๓)
จะสมบูรณตอเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คไดครบถวนแลว
ในกรณีของเช็คสั่งจองที่จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการเรียกเก็บ
และหรืออื่น ๆ ใหเพิ่มไวในยอดเงินที่สั่งจายดวย
การจําหนายใหรับชําระเปน
(๔) เงินสด
(๕) แคชเชียรเช็คสั่งจายตามชื่อบัญชีที่กําหนดใน 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
ไวกับสาขาใดแลวใหนําเขาฝากบัญชีกับสาขานั้นทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
๕.๔.๔ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากโครงการ ใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบเบิกจาย
ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของโดยอนุโลม
๕.๕ การประชาสัมพันธ
ใหสํานักงานเลขานุการกรม เปน หนวยงานในการจัดทําประชาสัม พัน ธ
ในรูปแบบตาง ๆ
๕.๖ การรายงานผลการดําเนินงาน
ใหหนวยรับจอง หนวยจําหนาย จัดทําทะเบียนการรับจอง การจําหนาย
และแจงผลการรับจอง - การจายจอง การจําหนาย และการนําสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก ตามขอ ๕.๔.๑ สงให
สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน ทุก ๓๐ วัน จนกระทั่งสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการรับจอง/การจําหนาย
และใหสํ านั กทรั พย สิน มีค าของแผน ดิน สํา เนาเรื่ อ งให กองแผนงานเพื่ อประมวลผลในภาพรวม
โครงการและรวบรวมสรุปเสนอกรมธนารักษทราบตอไป
ขอ ๖ ใหผู อํา นวยการสํา นัก ทรัพ ยสิ น มีค าของแผน ดิน เปน ผูรัก ษาการตามระเบี ยบนี้
และใหมีอํานาจออกคําสั่งหรือระเบียบปฏิบัติภายในเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ไดตามที่เห็นสมควร

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ในกรณีที่ มีป ญ หาเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติต ามระเบีย บนี้ หรื อ คํา สั่ง หรื อ ระเบี ยบปฏิบั ติภ ายใน
ที่ออกตามระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
อธิบดีกรมธนารักษ

