ก

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวใจของการทางานเหล่านี้ คือ การบัญชีต้องมีความถูกต้อง ถูกแบบแผน มีความโปร่งใส
สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้ และผู้ที่จะทางานที่ว่านี้ จะทาเฉพาะลาพังคนเดียว บุคคลเดียว
ในยุคนี้ จะอาจทาได้ ยาก นอกจากงานเล็ก ๆ เนื่ องจากสภาพบ้ านเมือ งเราก็ ต้องยอมรับ กัน อี ก
เหมือนกันว่า ไม่ค่อยเอื้อ ไม่ค่อยเกื้อกูลต่อบุคคลเล็กๆ คือบุคคลที่มีกิจการเล็กๆ หรือว่าพยายาม
ต่อสู้เพื่อชีวิตตนเอง ก็อาจต้องอาศัยการรวมกันบ้าง ใหญ่นักก็บริหารไปได้ยาก คือปัจจุ บันเรื่อง
เกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารการปรับปรุงบัญชีการเงินนั้น ก็ต้องทา เช่น การวางระบบบัญชีใหม่
ซึ่งจะทาให้คนที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมนั้นจะต้องใช้เวลาศึกษาใหม่ หรือว่าบางคนก็กลายเป็นว่าเสียอก
เสียใจว่า การบริหารแบบใหม่นี้ จะเหมือนกับว่าเป็นการจับผิด ว่าที่ตนทาอยู่เดิมนั้น ไม่สุจริต
ทุจริต หรือขาดประสิทธิภาพ จึงต้องทาใหม่นั้น ก็จะเป็นการเสียกาลังใจ ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่
จะต้องอธิบายให้ทั่วถึงว่า ในการทางานกาชาดหรืองานพัฒนาอาชีพในยุคใหม่นี้ ต้องทาทุกอย่าง
ให้เข้าระบบเป็นการสอดคล้องกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มาจากภายนอก บางทีกิจกรรมบ้านเมือง
เราถูกบีบให้ทาอย่างนั้น ซึ่งบางทีก็ทาอย่างนี้แล้ว ทาอย่างใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว ก็จะทาให้มีความ
เจริญก้าวหน้า มีความสุขสวัสดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

ข

สารบัญ
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี
ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546

1

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป

1

หมวดที่ 2 วิธกี ารงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด
- ส่วนที่ 1 ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
- ส่วนที่ 2 ลักษณะของงบประมาณ
- ส่วนที่ 3 วิธีการจัดทางบประมาณ
- ส่วนที่ 4 การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

4
4
4
5
5

หมวดที่ 3 การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
- ส่วนที่ 1 การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
- ส่วนที่ 2 ใบเสร็จรับเงิน
- ส่วนที่ 3 การเบิกจ่าย
- ส่วนที่ 4 การยืมเงินทดรองจ่าย
- ส่วนที่ 5 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ

6
6
7
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หมวดที่ 4 บทเฉพาะกาล

11

ระเบียบสภากาชาดไทย
ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกาหนดระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวเดียวกัน
คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทยในการประชุมครั้งที่ 22/2545 เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2545 จึงมีมติให้วางระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของ
เหล่ากาชาดจังหวัด ไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงิน
และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ คาสั่ง มติ หลักเกณฑ์ และประกาศเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ
การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด ที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4* ให้อุปนายกผู้อานวยการสภากาชาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้
ในกรณีที่จาเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ ให้
คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทยเป็นผู้อนุมัติ
กรณีที่จาเป็นต้องกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ให้เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นผู้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ

___________________________
(* ข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธกี ารงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
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ข้อ 5* ในระเบียบนี้
“เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด คณะกรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นายก
เหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิ ก ผู้ช่วยเหรัญญิก เลขานุการ และผู้ช่วย
เลขานุการ” หมายความถึง เหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกเหล่ากาชาด
จั ง หวั ด รองนายกเหล่ ากาชาดจั ง หวั ด เหรั ญ ญิ ก ผู้ ช่ ว ยเหรั ญ ญิ ก เลขานุ ก าร และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย
“เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด คณะกรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นายก
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด รองนายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เหรั ญ ญิ ก ผู้ ช่ ว ยเหรั ญ ญิ ก เลขานุ ก าร และ
ผู้ช่วยเลขานุการ” ตามวรรคแรก ให้หมายความรวมถึงกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาด นายกกิ่งกาชาด
รองนายกกิ่งกาชาด เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของกิ่งกาชาดด้วย
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานสาหรับการประมาณการ
ด้านรายรับ และรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลข จานวนเงิน
“การทางบประมาณ” คือการแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลข จานวนเงิน
ควรมี ค วามยื ด หยุ่น พอสมควร เพื่ อสามารถดาเนิ น งานได้ ค ล่อ งตั วและเป็ น ไปตามวัตถุ ป ระสงค์ ได้ ค รบ
ทุกประการ งบประมาณที่จัดทาต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบถึงที่มาของการกาหนดตัวเลขได้
“แผนงาน” หมายความว่า กลุ่มของงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
สัมพันธ์กัน
“วัตถุประสงค์” หมายความว่า ข้อความที่แสดงถึงผลสาเร็จที่ต้องการให้
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด สามารถตรวจวัดได้ และต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สภากาชาดไทย
“งบประมาณรายจ่ า ย” หมายความว่ า งบประมาณที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
สภากาชาดไทย ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณด้วย
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึง
วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น

___________________________
(* ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
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“งวด 3 เดื อ น” หมายความว่ า งวดการด าเนิ น งานใน 1 ปี งบประมาณ
แบ่งเป็น 4 งวด
งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม
งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม
งวดที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน และ
งวดที่ 4 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
“หลัก ฐานการจ่ าย” หมายความถึ ง หลัก ฐานที่ แสดงว่าได้มี การจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับเงิน หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันแล้ว
“เงินสะสม” หมายความถึง เงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละปี และสะสม
ไว้ในบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 6* บรรดารูปแบบเอกสารระบบและวิธีการงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้เป็นไป
ตามคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 7* บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารที่จาเป็นต้องใช้ตามระเบียบนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นไปตามที่เหรัญญิกสภากาชาดไทยกาหนด
ข้อ 8 ให้เหล่ากาชาดจังหวัด ใช้จ่ายเงินได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย
และที่ได้รับอนุมัติให้โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ 19 แล้วเท่านั้น ในกรณีที่งบประมาณยังไม่ได้รับอนุมัติให้
ใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนได้
การเบิ ก จ่ ายโดยอาศั ย งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ที่ ล่ ว งมาแล้ ว นั้ น ให้ น าเงิ น
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดเข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ถือ เป็นยอดสูงสุดจะพึง
ถือจ่ายได้และให้กระทาได้เฉพาะรายจ่ายในงบบุคลากรและงบดาเนินงาน
ข้อ 9* งบประมาณรายจ่ายในงบดาเนินงาน ให้ถัวจ่ายกันได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียด
ที่ ก าหนดในคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านงบประมาณ การเงิ น และการบั ญ ชี ข องเหล่ ากาชาดจั ง หวั ด ภายในวงเงิ น
งบประมาณที่ ได้ รั บ ยกเว้ น งบประมาณส่ ว นที่ เป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ที่ ได้ รั บ จั ด สรรมาเพื่ อ ด าเนิ น การตาม
วัตถุประสงค์และให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
ข้อ 10 กรณีที่เกิดสาธารณภัย ภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินใดๆ และจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดจ่ายเงินเกินงบประมาณไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานสภากาชาดไทย
เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
___________________________
(* ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธกี ารงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
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หมวดที่ 2
วิธีการงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด
ส่วนที่ 1
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ข้อ 11 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณของเหล่ากาชาด
จังหวัด โดยมีเหรัญญิกเป็นผู้ประสานงานและจัดทาขึ้น และนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด
ส่วนที่ 2
ลักษณะของงบประมาณ
ข้อ 12 เงินรายจ่ายประจาปีของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
ข้อ 13* งบประมาณรายจ่ายประจาปีของเหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย
(1) งบดาเนินงาน
(2) งบลงทุน
(3) งบเงินอุดหนุน
(4) งบรายจ่ายอื่น
ทั้งนี้ ให้มีรายการและประเภทค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ
การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 14*การตั้งงบประมาณรายจ่าย ต้องเป็นรายจ่ายตามที่สภากาชาดไทยกาหนด ในข้อ 13
ข้อ 15* ประมาณการรายรับของเหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุน
(2) เงินบารุง
(3) เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับและการลงทุน
(4) เงินรายได้จากการจัดงาน
(5) เงินรายได้อื่น
___________________________
(*ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)

4

ข้อ 16*งบประมาณประจาปีเป็นเพียงยอดเงินประมาณการเท่านั้น รายรับจริงหรือรายจ่าย
จริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ อาจสูงหรือต่ากว่าประมาณการได้ โดยในระหว่างปี ในกรณีที่รายรับสูงกว่าประมาณ
การให้นาส่งเป็นรายได้เงินงบประมาณทั้งหมด และหากมีความจาเป็นจะตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ให้นาเสนอสภากาชาดไทยเพื่ออนุมัติ
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับหรือจากเงิน
รายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของงบประมาณรายรับประจาปี และต้องได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย
ส่วนที่ 3
วิธีการจัดทางบประมาณ
ข้อ 17*ให้เหล่ากาชาดจังหวัด จัดทาประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ซึ่งโดย
ปกติประมาณการรายจ่ายไม่ควรสูงกว่าประมาณการรายรับ
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ที่ มี กิ่ ง กาชาดให้ ร วบรวมงบประมาณของกิ่ ง กาชาดเสนอ
สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ข้อ 18*ให้นาเสนองบประมาณประจาปีต่อสานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ภายใน
เดือนมิถุนายน เพื่อขออนุมัติต่อเหรัญญิกสภากาชาดไทย แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบ
ส่วนที่ 4
การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 19 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทต่างๆ ภายในงบเดียวกันให้นายกเหล่ากาชาด
จั ง หวั ด เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ยกเว้ น งบด าเนิ น งานซึ่ งสามารถถั ว จ่ า ยได้ ต าม ข้ อ 9 ส่ ว นการโอนระหว่ างงบให้
คณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ แล้วรายงานให้สภากาชาดไทยทราบโดยเร็ว

___________________________
(*ข้อ 17 และข้อ 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป )
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หมวดที่ 3
การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ส่วนที่ 1
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
ข้อ 20 ให้เหรัญญิกเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบการเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 21 การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นในเหล่ากาชาดจังหวัด ทรัพย์สินซึ่งมี
ผู้บริจาคให้ใช้เพื่อประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัด หรือซึ่งสภากาชาดไทยมอบหมาย รวมถึงการจัด
ประโยชน์ในทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามข้อ 48* และข้อ 54** แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย
ข้อ 22 เงินบารุงและเงินรายได้อื่นๆ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้จัดหาหรือได้มาตามข้อ 21
ให้เหล่ากาชาดจังหวัดดาเนินการตามข้อ 48/1*** และข้อ 54/1**** แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย
ข้อ 23 ให้ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน และให้มีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
การรับเงินในสมุดเงินสดหรือสมุดเงินฝากธนาคารภายในวันที่ได้รับ โดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตาม
ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เลขที่ใด จานวนเท่าใด และเป็นเงินประเภทใด
กรณีที่มีการรับเงินภายหลังที่ปิดบัญชีสาหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกการรับเงินในบัญชี
ในวันทาการถัดไป

___________________________
* ข้อบังคับสภากาชาดไทย ข้อ 48 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2553 ระบุว่า
“ทรัพย์สินซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นในเหล่ากาชาดจังหวัดย่อมเป็นทรัพย์สินของสภากาชาดไทยทั้งสิ้น
ทรัพย์สินซึ่งผู้บริจาคระบุให้ใช้เพื่อประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น หรือซึ่งสภากาชาดไทยมอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดครอบครองใช้เก็บ
ดอกผลและจัดหาประโยชน์ได้ ภายใต้ขอ้ บังคับและข้อระเบียบว่าด้วยการนั้น กรณีการจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ต้องได้รับอนุมัติ จากสภากาชาดไทย”
** ข้อบังคับสภากาชาดไทย ข้อ 54 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2553 ระบุว่า
“ทรัพย์สินซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นในกิ่งกาชาดอาเภอย่อมเป็นทรัพย์สินของสภากาชาดไทยทั้งสิ้น
ทรัพย์สินซึ่งผู้บริจาคระบุให้ใช้เพื่อประโยชน์ของกิ่งกาชาดอาเภอนั้น หรือซึ่งสภากาชาดไทยมอบหมายให้กิ่งกาชาดอาเภอครอบครองใช้เก็บ ดอกผล
และจัดหาประโยชน์ได้ ภายใต้ข้อบังคับและข้อระเบียบว่าด้วยการนั้น กรณีการจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ต้องได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย”
*** ข้อบังคับสภากาชาดไทย ข้อ 48/1 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 75) พ.ศ. 2553 ระบุวา่
“บรรดารายรับ เงินอุดหนุน เงินบารุง และเงินรายได้อื่นซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้จัดหาหรือได้มาให้ถือเป็นเงินของสภากาชาดไทยทั้งสิ้น
โดยมอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดไว้เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยในจังหวัดนั้น เว้นแต่สภากาชาดไทยจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีจาเป็น สภากาชาดไทยอาจจะส่งเงินไปช่วยเหล่ากาชาดจังหวัด ตามแต่เห็นสมควร”
**** ข้อบังคับสภากาชาดไทย ข้อ 54/1 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2553 ระบุว่า
“บรรดารายรับ เงินอุดหนุน เงินบารุง และเงินรายได้อื่นซึ่งกิ่งกาชาดอาเภอเป็นผู้จัดหาหรือได้มาให้ถอื เป็นเงินของสภากาชาดไทยทั้งสิ้ น
โดยมอบหมายให้กิ่งกาชาดอาเภอไว้เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยในจังหวัดนั้น เว้นแต่สภากาชาดไทยจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีจาเป็น สภากาชาดไทยอาจจะส่งเงินไปช่วยกิ่งกาชาดอาเภอ ตามแต่เห็นสมควร”
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ข้อ 24* ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารที่เชื่อถือได้ในชื่อบัญชี
“เหล่ากาชาดจังหวัด.............................” เพื่อนาเงินของเหล่ากาชาดจังหวัด ฝากเก็บไว้ที่ธนาคารดังกล่าว
และให้มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารไว้ด้วย
การเปิด-ปิด บัญชีเงินฝากธนาคารให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 25 ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย (ถ้ามี) ของสานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัด ได้ไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนที่เกินวงเงินดังกล่าวให้นาฝากไว้ที่ธนาคาร
ข้อ 26 ตู้นิรภัยให้ตั้งไว้ในที่ปลอดภัยในสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและให้มีกุญแจอย่างน้อย
2 ดอก แต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน ให้ เหรัญ ญิ กเป็นผู้เก็บรักษาไว้ 1 ดอก ส่วนดอกที่ เหลือให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้รักษา
ข้อ 27 ให้เหรัญญิกจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน เสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เพื่อทราบ หากวันใดไม่มีการรับ -จ่ายเงิน ให้บันทึกไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันในวันถัดไปที่มีการรับ
จ่ายเงินให้ทราบด้วย
ส่วนที่ 2
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 28 ให้มีการตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งคงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีงบประมาณ
เลขที่ของใบเสร็จรับเงินที่คงเหลือจะต้องต่อเนื่องจากฉบับที่มีการรับเงินครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น
และจานวนใบเสร็จรับเงินที่ตรวจนับได้ จะต้องตรงกับจานวนใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ถ้าใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้สูญหาย ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดรายงานสภากาชาดไทย
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ 29 ใบเสร็จรับเงินจะต้องไม่มีการขูดลบ ขีดฆ่า แก้ไข เพิ่มเติมจานวนเงินหรือข้อความ
ใดๆ กรณีที่มีการบันทึกจานวนเงินหรือข้อความในใบเสร็จรับเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้แก้ไขโดยวิธีขีดฆ่า
จ านวนเงิน หรื อ ข้ อ ความนั้ น ๆ และให้ ผู้ รั บ เงิ น ลงลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ การแก้ ไขทุ ก แห่ ง หรื อ ประทั บ ตรา
“ยกเลิก” ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้น แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่แทน
กรณีที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับใดให้เก็บต้นฉบับพร้อมสาเนาติดเล่มไว้พร้อม
ประทับตรา “ยกเลิก”
___________________________
(*ข้อ 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธกี ารงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป )
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ข้อ 30 ใบเสร็จรับเงินของเหล่ากาชาดจังหวัดต้องมีลายมือชื่อเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด
หรือผู้ที่เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบหมาย เป็นผู้รับเงิน และประทับตราเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 31 สาเนาใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย เพื่อรอการตรวจสอบ
ส่วนที่ 3
การเบิกจ่าย
ข้อ 32* ในการเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการนั้น ๆ แล้วให้เหรัญญิกจัดทางบใบสาคัญ และลงลายมือชื่อผู้ขอเบิกเสนอ
ต่อผู้มีอานาจอนุมัติตามข้อ 34
การขอเบิกเงินงบประมาณให้เบิกได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของปีงบประมาณ
ข้อ 33 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีหลักฐานการจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน และผู้มีอานาจ
ตามข้อ 34 อนุมัติให้จ่ายได้ และให้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้
จ่ายเงินและวันเดือนปีที่จ่ายเงินไว้ด้วย
กรณีหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้รับเงิน
รับรองเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ 34* นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมีอานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน
400,000 บาท กรณีวงเงินเกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ กรณีเกิน 1,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย
ข้อ 35 การลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินจากธนาคารหรือในใบโอนเงิน หรือในใบถอนเงินจาก
ธนาคาร ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบหมาย ลงนามร่วมกับ เหรัญญิกหรือเลขานุการคนใดคนหนึ่ง
ข้อ 36**การจ่ายเงินรายใดซึ่งโดยลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินได้
ให้ผู้จ่ายเงินทาใบรับรองการจ่ายเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย ในกรณีที่ต้องจ่ายเป็นเช็คธนาคารให้แนบ
สาเนาเช็คที่สั่งจ่ายไว้กับใบรับรองการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินให้ผู้รับมอบฉันทะรับเงิน ต้องมีใบมอบฉันทะรับเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
___________________________
(*ข้อ 32 และข้อ 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
(**ข้อ 36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
1) พ.ศ. 2553)
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ข้อ 37 ในกรณีจ่ายเงินเป็นเช็คให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
และให้ขีดคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก
กรณีออกเช็คเพื่อนาเงินสดมาใช้จ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ของเหล่า
กาชาดจังหวัด และขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก
ข้อ 38* ห้ามจ่ายขาดเงินสะสม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็น ให้ขออนุมัติเหรัญญิกสภากาชาดไทย
ผ่านสานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบการพิจารณา
ส่วนที่ 4
การยืมเงินทดรองจ่าย
ข้อ 39*การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อดาเนินงานในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด มี 2 กรณี
39.1 การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินงบประมาณ
39.2 การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินสะสม
ข้อ 40*การยืมเงินทดรองจ่ายตามข้อ 39 ให้ผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงินตามข้อ 34 เป็นผู้อนุมัติ
การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินสะสมให้ยืมได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงิน
งบประมาณประจาปีในระยะต้นปีงบประมาณหรือยังไม่มีรายรับในปีงบประมาณนั้น หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
โดยให้เบิกงบประมาณชดใช้คืนเงินสะสมเมื่อมีรายรับตามปีงบประมาณนั้นแล้ว
ข้อ 41 การยืมเงินทดรองจ่าย ให้ผู้ยืมจัดทาใบยืมเงินทดรองจ่ายพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งแสดงถึงความจาเป็นที่ต้องยืมหรือแสดงถึงการได้รับอนุมัติให้ดาเนินงานใดๆ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้
จ่ายเงิน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 42*เมื่อผู้ยืมได้จ่ายเงินยืมไปเรียบร้อยแล้ว ให้รีบรวบรวมหลักฐานการจ่ายพร้อมทั้งเงิน
เหลือจ่าย (ถ้ามี) เพื่อชาระคืนเงินยืมโดยเร็ว หรืออย่างช้าภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
(1) การยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายใน 15 วัน นับแต่ วันกลับมาถึง
(2) การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดฝึกอบรม หรือสัมมนา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการจัดประชุม จัดฝึกอบรม หรือสัมมนานั้น
(3) การยืมเพื่อปฏิบัติงานนอกเหนือจาก (1) และ (2) ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับเงินยืม
___________________________
(*ข้อ 38 ข้อ 39 ข้อ 40 และข้อ 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธกี ารงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
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ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใบสาคัญคู่จ่ายเพื่อชาระคืนเงินยืมแล้ว แต่มีเหตุต้องทักท้วงให้
ผู้ตรวจสอบใบสาคัญของหน่วยงานแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน และให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วง
ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับคาทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดาเนินการตามคาทักท้วงและไม่ได้ชแี้ จง
เหตุผลให้ทราบ ให้ถือว่าผู้ยืมมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ 43 เหรัญญิกจะยืมเงินงบประมาณเพื่อทดรองจ่ายหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายประจาของ
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ภายในวงเงินที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาหนดก็ได้และเมื่อได้ใช้จ่ายเงินไปแล้ว
ให้รวบรวมหลักฐานการจ่ายขอเบิกเงินโดยเร็ว เพื่อจะได้มีเงินในมือไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนต่อไป
การยืมเงินตามวรรคแรก ให้ชาระคืนภายในวันสิ้นปีงบประมาณที่ได้รับเงินยืม
ข้อ 44 การยืมเงินในทุกกรณี ถ้าผู้ยืมพ้นตาแหน่งจากเหล่ากาชาดจังหวัดใดต้องส่งคืนเงินยืม
ทันทีที่พ้นจากตาแหน่งเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น
ส่วนที่ 5
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
ข้อ 45 รอบปีบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดให้ถือตามปีงบประมาณ
ข้อ 46 หลักฐานการลงบัญชีต้องเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้อ 47*การบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดให้เป็นตามคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงิน
และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 48*เมื่อสิ้นเดือนให้เหรัญญิกจัดทารายงานแสดงยอดงบประมาณประจาปีเปรียบเทียบ
กับรายรับ-รายจ่ายจริง เสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อทราบ และเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดติดตาม
การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ และจั ด ท ารายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น ทุ ก งวด 3 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม ต้ น
ปีงบประมาณเป็นต้นไป เพื่อส่งให้สภากาชาดไทย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นงวด พร้อมรายงานผลการ
ดาเนินงาน งวด 3 เดือน รวมทั้งให้จัดทางบรายรับ -รายจ่าย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบั ญ ชีรับ รองแล้วน าส่งสภากาชาดไทยภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่ วันสิ้น ปีงบประมาณ
พร้อมรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
การรายงานด้านการเงินของกิ่งกาชาดตามวรรคแรก ให้เสนอผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดด้วย
ข้อ 49*ให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดรับทราบงบการเงินของเหล่ากาชาดจังหวัด
เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้ว และรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน สภากาชาดไทย
___________________________
(*ข้อ 47 ข้อ 48 และข้อ 49 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธกี ารงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
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หมวดที่ 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 50 บรรดาแบบพิมพ์ สมุดบัญชี ทะเบียน รายงาน ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสาร ใดๆ ที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานตามระเบียบนี้ ที่มีเหลืออยู่ ณ สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดให้ยังคง
ใช้ต่อไปได้จนกว่าสภากาชาดไทยจะจัดพิมพ์ขึ้นตามแบบใหม่
ข้อ 51*ค่าสมาชิกสามัญรายปี ซึ่งผู้เป็นสมาชิกก่อนที่จะมีการยกเลิกสมาชิก ประเภท
ดังกล่าวได้จ่ายเงินบารุงประจาปีอยู่นั้น ยังคงต้องจ่ายต่อๆ ไปจนครบวงเงินตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด และให้
ถือเป็นรายรับของเหล่ากาชาดจังหวัดด้วยเช่นกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2546
แผน วรรณเมธี
(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทน
อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย

___________________________
(*ข้อ 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธกี ารงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2553)
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________________________________________
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของ เหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
บทเฉพาะกาล
ข้อ 4 บรรดาแบบพิมพ์ สมุดบัญชี ทะเบียน รายงาน ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารใดๆ ที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานตามระเบียบนี้ ที่มีเหลืออยู่ ณ สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดให้ยังคง
ใช้ต่อไปได้จนกว่าสภากาชาดไทยจะจัดพิมพ์ขึ้นตามแบบใหม่
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