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ระเบียบกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินรายได้จากการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่
20 เมษายน 2561 ส่ ง ผลให้ ร ะเบี ย บที่ อ อกไว้ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินรายได้
จากการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินรายได้
จากการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า พ.ศ. 2537
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบีย บนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“เงินรายได้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี” หมายความว่า เงินค่ารับสมัครสอบ เงินบารุงการศึกษา
เงิน ค่าจ้างขนส่งสินค้าของเรือฝึกนักเรียน และเงินรายได้อื่น ๆ อันได้มาจากการจัดการศึกษาของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
“เงิน ค่ารับสมัครสอบ” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับ
การศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าจาหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ค่าสมัครสอบ
และหรือเงินอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเพื่อการดาเนินการสอบคัดเลือก
“เงินค่าบารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ที่เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
“เงินค่าจ้างขนส่งของเรือฝึกนักเรียน” หมายความว่า เงินที่ได้รับจากเจ้าของสินค้าหรือตัวแทน
ในการรับขนส่งสินค้าในระหว่างฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของเรือฝึกนักเรียนตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาเงินรายได้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้ปฏิบัติดังนี้
5.1 ให้กรมเจ้าท่าเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับกระทรวงการคลัง โดยใช้ชื่อว่า “บัญชีเงินฝาก
รายได้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี”
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5.2 กรมเจ้าท่าจะขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง นาเงินรายได้ของศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจภายในวงเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก็ได้
ข้อ 6 เงินรายได้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่รับไว้ ให้นาฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคาร
ตามข้อ 5 ตามแต่กรณีโดยเร็ว แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันทาการนับถัดจากวันที่ได้รับเงินนั้น
ข้อ 7 เงินรายได้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้นาไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อกิจการเกี่ยวกับการศึกษา
และฝึกอบรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเท่านั้น
ข้อ 8 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 7 เงินรายได้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้นาไปจ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพันได้สาหรับกรณีที่จะพึงจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้จากเงินงบประมาณรายจ่าย หรือรายจ่ายที่ได้รับ
ความตกลงกับกระทรวงการคลังแล้ว
ข้อ 9 รายจ่ายต่อไปนี้ ห้ามจ่ายจากเงินรายได้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
9.1 รายจ่ายเป็นเงินยืม เว้นแต่เป็นการจ่ายให้ยืมเพื่อทดรองจ่ายในกิจการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีโดยตรง
9.2 รายจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ซึ่งมีราคาเกินกว่าหน่วยละ 500,000 บาท
9.3 รายจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมีราคาเกินกว่า 1,000,000 บาท
9.4 รายจ่ายในลักษณะเงินบาเหน็จ บานาญ
9.5 รายจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา
9.6 รายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ในกรณีมีความจาเป็นต้องจ่ายเกินวงเงินที่กาหนดตาม 9.2 และ 9.3 ให้ขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 10 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาเงิน
ฝากคลัง หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม
ข้อ 11 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ 12 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีให้จัดทารวมอยู่ในบัญชีส่วนราชการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ข้อ 13 ให้มีการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
และรายงานให้อธิบดีกรมเจ้าท่าทราบ
ข้อ 14 ให้กรมเจ้าท่าจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน ส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ รูปแบบรายงานการรับ - จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
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ข้อ 15 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า มี เ งิ น รายได้ ข องศู น ย์ ฝึ ก พาณิ ช ย์ น าวี เ หลื อ เกิ น ความจ าเป็ น
กระทรวงการคลังจะกาหนดให้กรมเจ้าท่านาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ 16 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอ
ทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ 17 ให้ อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ แต่ต้องเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
สมศักดิ์ ห่มม่วง
อธิบดีกรมเจ้าท่า

