ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี
ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข
ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกาหนดระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงิน
คงเดิม
และการบัญชี เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวเดียวกัน
คณะกรรมการบริห ารสภากาชาดไทยในการประชุ มครั้ง ที่ 22/2545 เมื่อ วัน ที่ 13 เดือ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จึงมีมติให้วางระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงิน
และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
คงเดิม
ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
คงเดิม
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ คาสั่ง มติ หลักเกณฑ์ และประกาศเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ การเงินและ
คงเดิม
การบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ก าหนดไว้แล้วในระเบีย บนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกั บระเบีย บนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้อุปนายกผู้อานวยการสภากาชาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ ข้อ 4 ให้อุปนายกผู้อานวยการสภากาชาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้
ขาดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้
ขาดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้
ในกรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งขอยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษ ให้ อุ ป นายก
ในกรณีที่จาเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหาร
ผู้อานวยการสภากาชาดไทยเป็นผู้อนุมัติ
สภากาชาดไทยเป็นผู้อนุมัติ
กรณีที่จาเป็นต้องกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้เหรัญญิก
สภากาชาดไทย เป็นผู้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“เหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายก
“เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด คณะกรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
เหรัญ ญิก ผู้ ช่ว ยเหรั ญญิ กและเลขานุก าร” หมายความถึง เหล่ ากาชาดจัง หวั ด คณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความถึง เหล่า
เหล่ากาชาดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย กาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย
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ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี
ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข
ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
“เหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก
“เหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายก
ผู้ช่วยเหรัญญิก และเลขานุการ” ตามวรรคแรก ให้หมายความรวมถึงกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ” ตามวรรคแรก ให้
นายกกิ่งกาชาด เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก และเลขานุการของกิ่งกาชาดด้วย
หมายความรวมถึง กิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่ง กาชาด นายกกิ่งกาชาด รองนายกกิ่งกาชาด เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของกิ่งกาชาดด้วย
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานสาหรับการประมาณการด้านรายรับ และ
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานสาหรับการประมาณการด้านรายรับ และ
รายจ่ายแสดงในรูปตัวเลข จานวนเงิน
รายจ่ายแสดงในรูปตัวเลข จานวนเงิน
“การทางบประมาณ” คือการแสดงแผนดาเนินงานออกเป็น ตัวเลข จานวนเงิน ควรมีความ
“การทางบประมาณ” คือการแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลข จานวนเงิน ควรมีความ
ยืดหยุ่นพอสมควร เพื่อสามารถดาเนินงานได้คล่องตัวและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ครบทุกประการ ยืดหยุ่นพอสมควร เพื่อสามารถดาเนินงานได้คล่องตัวและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ครบทุกประการ
งบประมาณที่จัดทาต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบถึงที่มาของการกาหนดตัวเลขได้
งบประมาณที่จัดทาต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบถึงที่มาของการกาหนดตัวเลขได้
“แผนงาน” หมายความว่า กลุ่มของงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันสัมพันธ์กัน
“แผนงาน” หมายความว่า กลุ่มของงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันสัมพันธ์กัน
“วั ตถุ ป ระสงค์ ” หมายความว่ า ข้อ ความที่แ สดงถึง ผลส าเร็ จ ที่ ต้ องการให้ เ กิ ด ขึ้น ภายใน
“วั ตถุ ป ระสงค์ ” หมายความว่ า ข้อ ความที่แ สดงถึง ผลส าเร็ จที่ ต้ องการให้ เ กิด ขึ้น ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด สามารถตรวจวั ด ได้ และต้ อ งสอดคล้ อ งหรื อ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง ระยะเวลาที่ ก าหนด สามารถตรวจวั ด ได้ และต้ อ งสอดคล้ อ งหรื อ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ทั้งนี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ทั้งนี้
รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณด้วย
รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณด้วย
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
“งวด 3 เดือน” หมายความว่า งวดการดาเนินงานใน 1 ปีงบประมาณ แบ่งเป็น 4 งวด งวดที่
“งวด 3 เดือน” หมายความว่า งวดการดาเนินงานใน 1 ปีงบประมาณ แบ่งเป็น 4 งวด
1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม งวดที่ 3 ตั้งแต่ 1
งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม
เมษายน ถึง 30 มิถุนายน และงวดที่ 4 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
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
“หลักฐานการจ่าย” หมายความถึง หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน หรือ
“หลักฐานการจ่าย” หมายความถึง หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน หรือ
เจ้าหนี้ตามข้อผูกพันแล้ว
เจ้าหนี้ตามข้อผูกพันแล้ว
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ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี
ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
“เงินสะสม” หมายความถึง เงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละปี และสะสมไว้ในบัญชีของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความถึง เงินทั้งปวงของสภากาชาดไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด นอกจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สภากาชาดไทยอนุมัติแล้ว เงิน
รายรับ และเงินสะสม
ข้อ 6 บรรดาแบบพิมพ์ สมุดบัญชี ทะเบียน รายงาน ใบเสร็จรับเงิน หรือแบบเอกสารใดๆ เกี่ยวกับ
การเงินและการบัญชี ให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 7 บรรดารูปเอกสารระบบและวิธีก ารงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้เป็นไปตามคู่มือ
ระเบียบปฏิบัติวิธีการงบประมาณ
ข้อ 8 ให้เหล่ากาชาดจังหวัด ใช้จ่ายเงินได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย และที่
ได้รับอนุมัติให้โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ 19 แล้วเท่านั้น ในกรณีที่งบประมาณยังไม่ได้รับอนุมัติให้
ใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนได้
การเบิ กจ่ายโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ล่วงมาแล้วนั้น ให้นาเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดเข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ถือเป็นยอดสูงสุดจะพึงถือจ่าย
ได้และให้กระทาได้เฉพาะรายจ่ายในงบบุคลากรและงบดาเนินงาน
ข้อ 9 งบประมาณรายจ่ายในงบดาเนินงาน ให้ถัวจ่ายกันได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ยกเว้น
งบประมาณส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรมาเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์และให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข
“เงินสะสม” หมายความถึง เงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละปี และสะสมไว้ในบัญชีของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความถึง เงินทั้งปวงของสภากาชาดไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด นอกจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สภากาชาดไทยอนุมัติแล้ว เงิน
รายรับ และเงินสะสม
ข้อ 6 บรรดารูปแบบเอกสารระบบและวิธีการงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้เป็นไปตาม คู่มือ
ปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 7 บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารที่จาเป็นต้องใช้ตามระเบียบนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตามที่เหรัญญิกสภากาชาดไทยกาหนด
คงเดิม

ข้อ 9 งบประมาณรายจ่ายในงบดาเนินงาน ให้ถัวจ่ายกันได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กาหนด
ในคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ ยกเว้นงบประมาณส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรมาเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
ข้อ 10 กรณี ที่ เกิ ด สาธารณภั ย ภั ย พิบั ติ หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ นใดๆ และจ าเป็น ต้ องใช้ จ่า ยเงิ น เกิ น กว่ า
คงเดิม
งบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ ให้ เ หล่ า กาชาดจั ง หวั ด จ่ า ยเงิ น เกิ น งบประมาณไปก่ อ นได้ แล้ ว รี บ รายงาน
สภากาชาดไทยเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
หมวดที่ 2
วิธีการงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด
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ส่วนที่ 1
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข

ข้อ 11 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีเหรัญญิก
เป็นผู้ประสานงานและจัดทาขึ้น และนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด

คงเดิม

ส่วนที่ 2
ลักษณะของงบประมาณ
ข้อ 12 เงินรายจ่ายประจาปีของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้
มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายประจาปีของเหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย
(1) งบบุคลากร
(2) งบดาเนินงาน
(3) งบลงทุน
(4) งบเงินอุดหนุน
(5) งบรายจ่ายอื่น
ทั้ ง นี้ ให้ มี ร ายการและประเภทค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ก าหนดในคู่ มื อ ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก าร
งบประมาณ
ข้อ 14 การตั้งงบประมาณรายจ่าย ต้องเป็นรายจ่ายตามพันธกิจที่สภากาชาดไทยมอบหมายให้
ข้อ 15 ประมาณการรายรับของเหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย
(1) ค่าสมาชิกกิตติมศักดิ์
(2) ค่าสมาชิกสามัญ
(3) ค่าสมาชิกสามัญรายปี
(4) รายได้จากการบริจาค
(5) รายได้จากการจัดงาน
(6) ดอกเบี้ยรับ
(7) รายได้จากเงินอุดหนุน

คงเดิม
ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายประจาปีของเหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย
(1) งบดาเนินงาน
(2) งบลงทุน
(3) งบเงินอุดหนุน
(4) งบรายจ่ายอื่น
ทั้งนี้ ให้มีรายการและประเภทค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในคู่มือปฏิบัติ งานงบประมาณ การเงิน
และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 14 การตั้งงบประมาณรายจ่าย ต้องเป็นรายจ่ายตามทีส่ ภากาชาดไทยกาหนด ในข้อ 13
ข้อ 15 ประมาณการรายรับของเหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุน
(2) เงินบารุง
(3) เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับและการลงทุน
(4) เงินรายได้จากการจัดงาน
(5) เงินรายได้อื่น
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(8) รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
(9) รายได้อื่นๆ
ข้อ 16 งบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็นเพียงยอดเงินประมาณการเท่านั้น รายรับจริงหรือรายจ่าย
จริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ อาจสูงหรือต่ากว่าประมาณการได้ โดยในระหว่างปี ในกรณีที่รายรับสูงกว่า
ประมาณการให้นาส่งเป็นรายได้เงินงบประมาณทั้งหมด และหากมีความจาเป็นจะตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมให้นาเสนอสภากาชาดไทยเพื่ออนุมัติ
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ
อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับหรือ
จากเงินรายได้ที่เกิ นยอดรวมทั้งสิ้นของงบประมาณการรายรับประจาปี และต้องได้รับอนุมัติจ าก
สภากาชาดไทย
ส่วนที่ 3
วิธีการจัดทางบประมาณ
ข้อ 17 ให้เหล่ากาชาดจังหวัด จัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย ซึ่งโดยปกติ
ประมาณการรายจ่ายไม่ควรสูงกว่าประมาณการรายรับ
เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีกิ่งกาชาดให้รวบรวมงบประมาณของกิ่งกาชาดเสนอสภากาชาดไทย

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข

ข้อ 16 งบประมาณประจาปี เป็นเพีย งยอดเงินประมาณการเท่านั้น รายรับจริงหรือรายจ่ายจริงที่
เกิดขึ้นในปีนั้นๆ อาจสูงหรือต่ากว่าประมาณการได้ โดยในระหว่างปี ในกรณีที่รายรับสูงกว่าประมาณ
การให้นาส่งเป็นรายได้เงินงบประมาณทั้งหมด และหากมีความจาเป็นจะตั้งงบประมาณรายจ่า ย
เพิ่มเติมให้นาเสนอสภากาชาดไทยเพื่ออนุมัติ
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ
อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับหรือ
จากเงิ น รายได้ ที่ เ กิ น ยอดรวมทั้ ง สิ้ น ของงบประมาณรายรั บ ประจ าปี และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
สภากาชาดไทย
ส่วนที่ 3
วิธีการจัดทางบประมาณ
ข้อ 17 ให้ เหล่ ากาชาดจั งหวัด จัด ทาประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ าย ซึ่งโดยปกติ
ประมาณการรายจ่ายไม่ควรสูงกว่าประมาณการรายรับ
เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีกิ่งกาชาดให้รวบรวมงบประมาณของกิ่งกาชาดเสนอสานักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด
ข้อ 18 ให้น าเสนองบประมาณประจาปีต่ อ ส านั ก งานบริ หารสภากาชาดไทยเพื่ ออนุ มั ติที่ ประชุ ม ข้อ 18 ให้นาเสนองบประมาณประจาปีต่อสานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ภายในเดือนมิถุนายน
กรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ภายในเดือนมิถุนายน
เพื่อขออนุมัติต่อเหรัญญิกสภากาชาดไทย แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบ
ส่วนที่ 4
การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 19 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทต่างๆ ภายในงบเดียวกันให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
คงเดิม
เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ยกเว้ น งบด าเนิ น งานซึ่ ง สามารถถั ว จ่ า ยได้ ต าม ข้ อ 9 ส่ ว นการโอนระหว่ า งงบให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ แล้วรายงานให้สภากาชาดไทยทราบโดยเร็ว
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หมวดที่ 3
การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ส่วนที่ 1
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
ข้อ 20 ให้เหรัญญิกเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบการเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 21 การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นในเหล่ากาชาดจังหวัด ทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค
ให้ใช้เพื่อประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัด หรือซึ่งสภากาชาดไทยมอบหมาย รวมถึงการจัดประโยชน์
ในทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามข้อ 48 และข้อ 54 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย
ข้อ 22 เงินบารุงและเงินรายได้อื่นๆ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้จัดหาหรือได้มาตามข้อ 21 ให้เหล่า
กาชาดจังหวัดดาเนินการตามข้อ 48/1 และข้อ 54/1 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย
ข้อ 23 ให้ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน และให้มีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน
ในสมุ ด เงิ น สดหรื อ สมุ ด เงิ น ฝากธนาคารภายในวั น ที่ ไ ด้ รั บ โดยแสดงให้ ท ราบว่ า ได้ รั บ เงิ น ตาม
ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เลขที่ใด จานวนเท่าใด และเป็นเงินประเภทใด
กรณีที่มีการรับเงินภายหลังที่ปิดบัญชีสาหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกการรับเงินในบัญชีในวั นทา
การถัดไป
ข้อ 24 ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารที่เชื่อถือได้ในชื่อบัญชี “เหล่ากาชาด
จังหวัด.............................” เพื่อนาเงินของเหล่ากาชาดจังหวัด ฝากเก็บไว้ที่ธนาคารดังกล่าว และให้มี
การจัดทาทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารไว้ด้วย
ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร จานวนบัญชีเงินฝากธนาคาร และธนาคารที่เหล่ากาชาดจังหวัด
นาเงินไปฝาก ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 25 ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย (ถ้ามี) ของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ไม่
เกิน 30,000 บาท ส่วนที่เกินวงเงินดังกล่าวให้นาฝากไว้ที่ธนาคาร
ข้อ 26 ตู้นิรภัยให้ตั้งไว้ในที่ปลอดภัยในสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและให้มีกุญแจอย่างน้อย 2 ดอก
แต่ ล ะดอกมี ลั ก ษณะต่า งกั น ให้ เ หรั ญ ญิ ก เป็ น ผู้ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ 1 ดอก ส่ ว นดอกที่ เ หลื อ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้รักษา

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม

ข้อ 24 ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารที่เชื่อถือได้ในชื่อบัญชี “เหล่ากาชาด
จังหวัด.............................” เพื่อนาเงินของเหล่ากาชาดจังหวัด ฝากเก็บไว้ที่ธนาคารดังกล่าว และให้มี
การจัดทาทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารไว้ด้วย
การเปิด-ปิด บัญชีเงินฝากธนาคารให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
คงเดิม
คงเดิม
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ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข
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ข้อ 27 ให้เหรัญญิกจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน เสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อทราบ หาก
คงเดิม
วันใดไม่มีการรับ-จ่ายเงิน ให้บันทึกไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันในวันถัดไปที่มีการรับจ่ายเงินให้
ทราบด้วย
ส่วนที่ 2
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 28 ให้มีก ารตรวจนับใบเสร็จ รับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งคงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีงบประมาณ เลขที่ของ
คงเดิม
ใบเสร็จรับเงินที่คงเหลือจะต้องต่อเนื่องจากฉบับที่มีการรับเงินครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น และ
จานวนใบเสร็จรับเงินที่ตรวจนับได้ จะต้องตรงกับจานวนใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ถ้าใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้สูญหาย ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดรายงานสภากาชาดไทยเพื่อ
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ 29 ใบเสร็จรับเงินจะต้องไม่มีการขูดลบ ขีดฆ่า แก้ไข เพิ่มเติมจานวนเงินหรือข้อความใดๆ กรณีที่มี
คงเดิม
การบันทึกจานวนเงินหรือข้อความในใบเสร็จรับเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้แก้ไขโดยวิธีขีดฆ่าจานวน
เงินหรือข้อความนั้นๆ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับการแก้ไขทุกแห่ง หรือประทับตรา “ยกเลิก”
ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้น แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่แทน กรณีที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับใด
ให้เก็บต้นฉบับพร้อมสาเนาติดเล่มไว้พร้อมประทับตรา “ยกเลิก”
ข้อ 30 ใบเสร็จรับเงินของเหล่ากาชาดจั งหวัดต้องมีลายมือชื่อเหรัญญิก เหล่ากาชาดจังหวัด หรือผู้ที่
คงเดิม
เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบหมาย เป็นผู้รับเงิน และประทับตราเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 31 สาเนาใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย เพื่อรอการตรวจสอบ
คงเดิม
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3
การเบิกจ่าย
การเบิกจ่าย
ข้อ 32 ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในกิ จ การของเหล่ากาชาด ข้ อ 32 ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การของเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
จังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการนั้นๆ แล้วให้เหรัญญิกจัดทาฎีกาขอเบิกเงิน สภากาชาดไทยว่าด้วยการนั้น ๆ แล้วให้เหรัญญิกจัดทางบใบสาคัญ และลงลายมือชื่อผู้ขอเบิกเสนอต่อ
และลงลายมือชื่อผู้ขอเบิกเสนอต่อผู้มีอานาจตามข้อ 34 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผู้มีอานาจอนุมัติตามข้อ 34 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การขอเบิกเงินงบประมาณให้เบิกได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของปีงบประมาณ
การขอเบิกเงินงบประมาณให้เบิกได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของปีงบประมาณ
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ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี
ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
ข้อ 33 การจ่ายเงินทุก รายการต้องมีหลัก ฐานการจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน และผู้มีอานาจตามข้อ 34
อนุมัติให้จ่ายได้ และให้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้จ่ายเงิน
และวันเดือนปีที่จ่ายเงินไว้ด้วย
กรณีหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้รับเงินรับรองเป็น
หลักฐานการจ่าย
ข้อ 34 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมีอานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินงบประมาณ (ถ้ามี)
ได้ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 400,000 บาท กรณีวงเงินเกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000
บาท ให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ กรณีเกิน 1,000,000 บาท จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย
ข้อ 35 การลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินจากธนาคารหรือในใบโอนเงิน หรือในใบถอนเงินจากธนาคาร ให้
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมอบหมาย
ลงนามร่วมกับ เหรัญญิกหรือเลขานุการคนใดคนหนึ่ง
ข้อ 36 การจ่ายเงินรายใดซึ่งโดยลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินได้ให้ผู้จ่ายเงิน
ทาใบรับรองการจ่ายเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย ในกรณีที่ต้องจ่ายเป็นเช็คธนาคารให้แนบสาเนา
เช็คที่สั่งจ่ายไว้กับใบรับรองการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินให้ผู้รับมอบฉันทะรับเงิน ต้องมีใบมอบฉันทะรับเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 37 ในกรณีจ่ายเงินเป็นเช็คให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินและให้
ขีดคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก
กรณีออกเช็คเพื่อนาเงินสดมาใช้จ่าย ให้ออกเช็ คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาด
จังหวัด และขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก
ข้อ 38 ห้ามจ่ายขาดเงินสะสม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็น ให้รายงานขออนุมัติสภากาชาดไทย โดยชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นประกอบการพิจารณา
ส่วนที่ 4
การยืมเงินทดรองจ่าย
ข้อ 39 การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อดาเนินงานในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด มี 3 กรณี

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข
คงเดิม

ข้อ 34 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมีอานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินงบประมาณ (ถ้ามี)
ได้ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 400,000 บาท กรณีวงเงินเกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000
บาท ให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ กรณีเกิน 1,000,000 บาท จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ข้อ 38 ห้ามจ่ายขาดเงินสะสม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็น ให้ขออนุมัติเหรัญญิกสภากาชาดไทย ผ่าน
สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบการพิจารณา
ส่วนที่ 4
การยืมเงินทดรองจ่าย
ข้อ 39 การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อดาเนินงานในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด มี 2 กรณี
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ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี
ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข
ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
39.1 การยืมเงินงบประมาณ
39.1 การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินงบประมาณ
39.2 การยืมเงินนอกงบประมาณ
39.2 การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินสะสม
39.3 การยืมเงินสะสม
ข้อ 40 การยืมเงินทดรองจ่ายตามข้อ 39 ให้ผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงินตามข้อ 34 เป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 40 การยืมเงินทดรองจ่ายตามข้อ 39 ให้ผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงินตามข้อ 34 เป็นผู้อนุมัติ
การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินสะสม ให้ยืมได้เฉพาะกรณีที่ยัง ไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ
การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินสะสมให้ยืมได้เฉพาะกรณีที่ยัง ไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ
ประจาปีจากสภากาชาดไทยในระยะต้นปีงบประมาณหรือยังไม่มีรายรับในต้นปีงบประมาณ โดยให้เบิก ประจาปีในระยะต้นปีงบประมาณหรือยังไม่มีรายรับในปีงบประมาณนั้น หรือมีแต่ไม่เพียงพอ โดยให้
งบประมาณชดใช้คืนเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณประจาปีนั้นแล้ว
เบิกงบประมาณชดใช้คืนเงินสะสมเมื่อมีรายรับตามปีงบประมาณนั้นแล้ว
ข้อ 41 การยืมเงินทดรองจ่าย ให้ผู้ยืมจัดทาใบยืมเงินทดรองจ่ายพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
คงเดิม
แสดงถึงความจาเป็นที่ต้องยืม หรือแสดงถึงการได้รับอนุมัติให้ดาเนินงานใดๆ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้
จ่ายเงิน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 42 เมื่อผู้ยืมได้จ่ายเงินยืมไปเรียบร้อยแล้ว ให้รีบรวบรวมหลักฐานการจ่ายพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย
ข้อ 42 เมื่อผู้ยืมได้จ่ายเงินยืมไปเรียบร้อยแล้ว ให้รีบรวบรวมหลักฐานการจ่ายพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย
(ถ้ามี) เพื่อชาระคืนเงินยืมโดยเร็ว
(ถ้ามี) เพื่อชาระคืนเงินยืมโดยเร็ว หรืออย่างช้าภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
(1) การยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายใน 15 วัน นับแต่ วันกลับมาถึง
(2) การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดฝึกอบรม หรือสัมมนา ภายใน 30 วัน นับแต่
วันเสร็จสิ้นการจัดประชุม จัดฝึกอบรม หรือสัมมนานั้น
(3) การยืมเพื่อปฏิบัติงานนอกเหนือจาก (1) และ (2) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใบสาคัญคู่จ่ายเพื่อชาระคืนเงินยืมแล้ว แต่มีเหตุต้องทักท้วงให้ผู้ตรวจสอบใบสาคัญ
ของหน่วยงานแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน และให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายใน 15 วันทา
การ นับจากวันที่ได้รับคาทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดาเนินการตามคาทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ
ให้ถือว่าผู้ยืมมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ 43 เหรัญญิกจะยืมเงินงบประมาณเพื่อทดรองจ่ายหมุนเวียนเป็ นค่าใช้จ่ายประจาของสานักงาน
คงเดิม
เหล่ากาชาดจังหวัด ภายในวงเงินที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาหนดก็ได้ และเมื่อได้ใช้จ่ายเงินไปแล้ว
ให้รวบรวมหลักฐานการจ่ายขอเบิกเงินโดยเร็ว เพื่อจะได้มีเงินในมือไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนต่อไป
การยืมเงินตามวรรคแรก ให้ชาระคืนภายในวันสิ้นปีงบประมาณที่ได้รับเงินยืม
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ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี
ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
ข้อ 44 การยืมเงินในทุกกรณี ถ้าผู้ยืมพ้นตาแหน่งจากเหล่ากาชาดจังหวัดใดต้องส่งคืนเงินยืมทันทีที่พ้น
จากตาแหน่งเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น
ส่วนที่ 5
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
ข้อ 45 รอบปีบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดให้ถือตามปีงบประมาณ
ข้อ 46 หลักฐานการลงบัญชีต้องเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้อ 47 การบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดให้เป็นตามคู่มือการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
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คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
ข้อ 47 การบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดให้เป็นตามคู่มือ ปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและการบัญชี
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ข้อ 48 เมื่อสิ้นเดือนให้เหรัญญิกจัดทารายงานแสดงยอดงบประมาณประจาปีเปรียบเทียบกับรายรับ- ข้อ 48 เมื่อสิ้นเดือนให้เหรัญญิกจัดทารายงานแสดงยอดงบประมาณประจาปีเปรียบเทียบกับรายรับรายจ่ายจริง เสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อทราบ และเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดติดตาม การใช้ รายจ่ายจริง เสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อทราบ และเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดติดตาม การใช้
จ่ายเงินงบประมาณ และจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินทุกงวด 3 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ
จ่ายเงินงบประมาณ และจัดทารายงานรับ - จ่ายเงินทุกงวด 3 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ
เป็นต้นไป เพื่อส่งให้สภากาชาดไทย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นงวด พร้อมรายงานผลการ
เป็นต้นไป เพื่อส่งให้สภากาชาดไทย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นงวด พร้อมรายงานผลการ
ดาเนินงาน งวด 3 เดือน รวมทั้งให้จัดทางบรายรับ-รายจ่าย งบดุล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้
ดาเนินงาน งวด 3 เดือน รวมทั้งให้จัดทางบรายรับ-รายจ่าย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้น
ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้วนาส่งสภากาชาดไทยภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อม
ปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้วนาส่งสภากาชาดไทยภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วัน
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
สิ้นปีงบประมาณ พร้อมรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของเหล่า
กาชาดจังหวัด
การรายงานด้านการเงินของกิ่งกาชาดตามวรรคแรก ให้เสนอผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดด้วย
การรายงานด้านการเงินของกิ่งกาชาดตามวรรคแรก ให้เสนอผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดด้วย
ข้อ 49 ให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ที่มีความรู้ ข้อ 49 ให้ ค ณะกรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด รั บ ทราบงบการเงิ นของเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เมื่ อ ผู้
ความสามารถทางด้านการบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือคลังจังหวัด เพื่อรับรองงบดุลและ ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้ว และรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน สภากาชาดไทย
งบรายรับ-รายจ่ายประจาปี ของเหล่ากาชาดจังหวัด
หมวดที่ 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 50 บรรดาแบบพิมพ์ สมุดบัญชี ทะเบียน รายงาน ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารใดๆ ที่จาเป็นต้องใช้
คงเดิม
เพื่อดาเนินงานตามระเบียบนี้ ที่มีเหลืออยู่ ณ สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดให้ยัง คงใช้ต่อไป
ได้จนกว่าสภากาชาดไทยจะจัดพิมพ์ขึ้นตามแบบใหม่
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ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี
ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข

ข้อ 51 ค่าสมาชิกสามัญรายปี ซึ่งผู้เป็นสมาชิกก่อนที่จะมีการยกเลิกสมาชิกประเภทดังกล่าวได้จ่ายเงินบารุง
ประจาปีอยู่นั้น ยังคงต้องจ่ายต่อๆ ไปจนครบวงเงินตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด และให้ถือเป็นรายรับของเหล่า
กาชาดจังหวัดด้วยเช่นกัน

คงเดิม

บทเฉพาะกาล
ข้อ.... บรรดาแบบพิมพ์ สมุดบัญชี ทะเบียน รายงาน ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารใดๆ ที่จาเป็นต้องใช้
เพื่อดาเนินงานตามระเบียบนี้ ที่มีเหลืออยู่ ณ สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดให้ยังคงใช้ต่อไป
ได้จนกว่าสภากาชาดไทยจะจัดพิมพ์ขึ้นตามแบบใหม่

