สํานักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

รายการตรวจสอบด้ วยตนเอง - เรื่อ ง การซือ้ หรื อ การจ้ าง
ตามระเบีย บสภากาชาดไทย ว่ าด้ วย การพัส ดุข องเหล่ ากาชาดจังหวัด
ที่
รายการ
1. ก่อนการซื ้อหรื อจ้ างทุกกรณี ต้องจัดทําใบขอดําเนินการซื ้อ/จ้ าง ยกเว้ นราคาไม่เกิน 10,000 บาท ให้ ทําบันทึกรายงาน
เสนอผู้มีอํานาจ
2. ต้ องมีการตรวจสอบงบประมาณก่อนการซื ้อหรื อจ้ างโดยเหรัญญิก
3. การดําเนินการซื ้อหรื อจ้ าง ต้ องแต่งตังคณะกรรมการ
้
ตามวิธีการซื ้อหรื อจ้ างที่ต่างกัน คณะกรรมการฯ ประกอบด้ วย
ประธานฯ 1 คน และกรรมการอย่างน้ อย 2 คน อาจแต่งตังบุ
้ คคลภายนอกที่มีความรู้เกี่ยวกับพัสดุนนั ้ เป็ นกรรมการร่วม
ด้ วยก็ได้
4. วิธีตกลงราคา คือการซื ้อหรื อจ้ างครัง้ หนึง่ มีราคาไม่เกิน 200,000 บาท
5. วิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา คือการซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึ่ง โดยส่งประกาศให้ ผ้ ขู าย 3 ราย ขึ ้นไปที่เชื่อถือได้ ซึ่ง
ต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการต่างๆ พร้ อมทังจั
้ ดทําใบเปรี ยบเทียบราคาแล้ วเสนอนายกเหล่ากาชาดฯ สัง่ การ
- ราคาไม่เกิน 400,000 บาท
- ราคาเกินกว่า 400,000 บาท
(วิธีสอบราคา เกินกว่า 200,000 – 1,000,000 บาท วิธีประกวดราคา เกินกว่า 1,000,000 บาท)
6 วิธีพิเศษ คือการซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า 200,000 บาท และต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ เช่น
เป็ นการเร่งด่วนหากล่าช้ าอาจจะทําให้ เสียหายหรื อเสียประโยชน์ ซื ้อหรื อจ้ างจากผู้ผลิตหรื อผู้แทนจําหน่ายโดยตรง และ
ใช้ วิธีอื่นแล้ วไม่ได้ ผลดี เป็ นต้ น
- ราคาไม่เกิน 500,000 บาท
- ราคาเกินกว่า 500,000 บาท

หน้ า 1 จาก 5

ผู้ม ีอ าํ นาจ
นายกเหล่าฯ

ประเด็น ที่ต รวจพบบ่ อ ย
- ไม่ได้ จดั ทําใบขอดําเนินการซื ้อ/จ้ าง

นายกเหล่าฯ

้
บพัสดุ โดยคณะ
- แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
กรรมการฯ ไม่ได้ เป็ นคณะกรรมการเหล่ากาชาด

นายกเหล่าฯ

นายกเหล่าฯ
คณะกรรมการเหล่าฯ

- การซื ้อหรื อการจ้ างที่เกินกว่า 200,000 บาท ไม่ได้
จัดทําใบเปรี ยบเทียบราคา
- อนุมตั ิการซื ้อเกินอํานาจ

- ระบุเหตุผลไม่เข้ าหลักเกณฑ์การซื ้อวิธีพิเศษ

นายกเหล่าฯ
คณะกรรมการเหล่าฯ

สํานักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

ที่
รายการ
ผู้ม ีอ าํ นาจ
7. วิธีกรณีพิเศษ
7.1 การซื ้อหรื อการจ้ างจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย ส่วนราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจ
นายกเหล่าฯ
7.2 การจัดซื ้อเพื่อเป็ นของรางวัล
- ราคาไม่เกิน 500,000 บาท
คณะกรรมการเหล่าฯ
- ราคาเกินกว่า 500,000 บาท
เหรัญญิกสภาฯคณะกรรมการ
(คณะกรรมการจัดซื ้อเพื่อเป็ นของรางวัลเป็ นผู้ดําเนินการสืบราคา โดยติดต่อผู้ขาย เพื่อเปรี ยบเทียบราคาแต่ละรายการ
ไม่ตํ่ากว่า 3 ราย พร้ อมกําหนดราคากลางและสามารถทยอยจัดซื ้อของรางวัลได้ ตามความจําเป็ นไม่เกินราคากลาง)
8. การลงนามในสัญญา ข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ใบสัง่ จ้ าง การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การบอกเลิกสัญญา การของดหรื อ
นายกเหล่าฯ
ลดค่าปรับและขยายเวลา
9. การลงนามตรวจรับพัสดุหรื อการจ้ าง
คณะกรรมการเหล่าฯ
10. กรณีจําเป็ นต้ องปฏิบตั ินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในระเบียบนี ้หรื อขอยกเว้ นการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้เป็ นกรณีพิเศษ
คณะกรรมการบริหาร
สภากาชาดไทย

หน้ า 2 จาก 5

ประเด็น ที่ต รวจพบบ่ อ ย

- ไม่พบใบเปรี ยบเทียบราคา

- ไม่พบลายมือชื่อผู้มีอํานาจ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามไม่ครบ
- ไม่ได้ ขออนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจในการปฏิบตั ินอกเหนือ
ระเบียบฯ

สํานักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

รายการตรวจสอบด้ วยตนเอง - เรื่อ ง การพัส ดุ
ตามระเบีย บสภากาชาดไทย ว่ าด้ วย การพัส ดุข องเหล่ ากาชาดจังหวัด
ที่
รายการ
1. พัสดุที่ได้ มาต้ องลงบัญชีหรื อทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และต้ องจัดเก็บให้ เรี ยบร้ อย ถูกต้ องตามบัญชีหรื อทะเบียน
รวมทังของรางวั
้
ลคงเหลือจากการออกสลากกาชาด/การออกร้ าน
2. ผู้มีอํานาจลงนามอนุมตั ิใบเบิกพัสดุ
3. ก่อนสิ ้นเดือนกันยายนทุกปี ต้ องแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ที่ไม่ใช่เจ้ าหน้ าที่พสั ดุคนหนึ่งหรื อหลายคน เพื่อตรวจสอบการรับ
จ่ายพัสดุของวันที่ 1 ตุลาคมปี ก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปี ปัจจุบนั และตรวจนับพัสดุคงเหลือ เมื่อดําเนินการ
เสร็จให้ เสนอรายงานการตรวจสอบให้ นายกเหล่าฯ ภายใน 20 วันทําการ นับแต่วนั เริ่มดําเนินการตรวจสอบ
4. การแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้
้
อเท็จจริ งและผู้รับผิดชอบทางแพ่ง กรณีพสั ดุชํารุดเสื่อมสภาพหรื อสูญไป หรื อไม่
จําเป็ นต้ องใช้ ในหน่วยงาน
- ราคาซื ้อหรื อได้ มาไม่เกิน 400,000 บาท
- ราคาซื ้อหรื อได้ มาเกินกว่า 400,000 บาท
5. หลัง จากการตรวจสอบแล้ ว พัส ดุใ ดหมดความจํ า เป็ น หรื อ หากใช้ ง านต่ อ ไปจะสิ น้ เปลื อ ง ให้ ดํ า เนิ น การขาย
แลกเปลี่ยน โอน หรื อแปรสภาพ/ทําลาย
6. การจําหน่ายพัสดุ
- ราคาตลาดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
- ราคาตลาดรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท
- ราคาตลาดรวมกันเกินกว่า 400,000 บาท
7. เงินที่ได้ จากการจําหน่ายพัสดุให้ นําเข้ าบัญชีเงินสะสม
8. กรณีจําเป็ นต้ องปฏิบตั ินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในระเบียบนี ้หรื อขอยกเว้ นการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้เป็ นกรณีพิเศษ

หน้ า 3 จาก 5

ผู้ม ีอ าํ นาจ

นายกเหล่าฯ
นายกเหล่าฯ

ประเด็น ที่ต รวจพบบ่ อ ย
- ไม่ได้ จดั ทําทะเบียนคุมพัสดุ
- ไม่ได้ ขออนุมตั ิเบิกพัสดุจากผู้มีอํานาจ
- ไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจนั
้
บพัสดุ

- ไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้
้
อเท็จจริง
นายกเหล่าฯ
เลขาธิการ
- ไม่ได้ ดําเนินการใดๆ กับพัสดุที่หมดความจําเป็ นหรื อ
หากใช้ งานต่อไปจะสิ ้นเปลือง
- อนุมตั ิจําหน่ายพัสดุเกินอํานาจ
นายกเหล่าฯ
คณะกรรมการเหล่าฯ
เหรัญญิกสภาฯ
คณะกรรมการบริหาร
สภากาชาดไทย

- บันทึกรายได้ จากการจําหน่ายพัสดุเป็ นรายได้ ของปี นนๆ
ั้
- ไม่ได้ ขออนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจในการปฏิบตั ินอกเหนือ
ระเบียบฯ

สํานักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

รายการตรวจสอบด้ วยตนเอง - เรื่อ ง งบประมาณ การเงิน และการบัญชี
ตามระเบีย บสภากาชาดไทย ว่ าด้ วย วิธ ีก ารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ของเหล่ ากาชาดจังหวัด
ที่
รายการ
1. งบประมาณของเหล่า กาชาดฯ ให้ ร วมของกิ่ ง กาชาดเสนอสํ า นัก งานบริ ห ารกิ จ การเหล่า กาชาด ภายในเดื อ น
มิถนุ ายน
2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
- ภายในงบเดียวกัน
- ระหว่างงบ (รายงานให้ สภากาชาดไทยทราบ)
3. การเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เชื่อถือได้ ต้ องเปิ ดในชื่อบัญชี “เหล่ากาชาดจังหวัด......” โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
4. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ที่มีการรับเงิน และบันทึกบัญชีวนั ที่ได้ รับเงิน
5. การอนุมตั ิจ่ายเงิน/ครัง้ ละ
- วงเงินไม่เกิน
400,000 บาท
- วงเงินเกิน
400,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า
1,000,000 บาท
6. การลงนามในเช็คสัง่ จ่ายเงิน หรื อใบโอนเงิน หรื อใบถอนเงินจากธนาคาร ต้ องลงนาม 2 ใน 3 โดยนายกเหล่าฯ หรื อ
กรรมการที่ได้ รับมอบหมายลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรื อเลขานุการ
7. การจ่ายเงินทุกรายการต้ องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และผู้มีอํานาจลงนามอนุมตั ิ การจ่ายเงินที่ไม่
อาจเรี ยกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ จดั ทําใบเสร็จรับเงินและ/หรื อใบรับรองการจ่ายเงิน
้ 1,000 บาทขึ ้นไปต้ องหักภาษี ณ ที่จ่าย
8. สภากาชาดไทยมีฐานะเป็ นนิติบุคคล การจ่ายค่าจ้ างทําของมูลค่าตังแต่
ร้ อยละ 3 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 144(พ.ศ. 2522) และคําสัง่ กรมสรรพากรที่ ทป.4/2528

หน้ า 4 จาก 5

ผู้ม ีอ าํ นาจ
เหรัญญิกสภาฯ

ประเด็น ที่ต รวจพบบ่ อ ย
- กิ่งกาชาดฯ ไม่ได้ จดั ทํางบประมาณประจําปี
- อนุมตั ิโอนงบประมาณเกินอํานาจ

นายกเหล่าฯ
คณะกรรมการเหล่าฯ
นายกเหล่าฯ

- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ใช่ชื่อเหล่ากาชาดจังหวัด.....
- ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรายได้ ลา่ ช้ า
- อนุมตั ิฎีกาขอเบิกเงินเกินอํานาจ

นายกเหล่าฯ
คณะกรรมการเหล่าฯ
สภากาชาดไทย
- นายกเหล่าฯ ลงนามร่วมกับผู้ช่วยเหรัญญิก
- ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ ออกในนามเหล่ากาชาดจังหวัด
- จ่ายรางวัลสลากกาชาดเป็ นเงินสด
- ไม่ได้ หกั ภาษี คา่ จ้ างทําของ ร้ อยละ 3 และหักฯ ร้ อย
ละ 1

สํานักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

ที่
รายการ
9. การเก็บรักษาเงินสดไว้ ในตู้นิรภัยได้ ไม่เกิน 30,000 บาท
10. การลงบัญชีต้องเป็ นไปตามคู่มือปฏิบตั ิงานงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัด

-

11. หลักฐานการลงบัญชีต้องเก็บไว้ เพื่อการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
12. การจัดทํารายงาน
12.1 รายงานประจําวัน

-

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
(เสนอนายกเหล่าฯ เฉพาะวันที่มีการรับ – จ่ายเงิน)
12.2 รายงานประจําเดือน - รายงานรายได้ และค่าใช้ จ่ายเปรี ยบเทียบเงินงบประมาณและงบทดลอง
(เสนอนายกเหล่าฯ)
12.3 รายงานไตรมาส
- รายงานรายได้ และค่าใช้ จ่ายเปรี ยบเทียบเงินงบประมาณและงบทดลอง
(เสนอสํานักงานบริ หารกิจการเหล่ากาชาดภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันสิน้
ปี งบประมาณ)
12.4 รายงานประจําปี
- งบแสดงฐานะการเงิ น งบแสดงผลการดํ าเนิ นงาน หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และงบทดลอง
(ส่งให้ ผ้ สู อบบัญชีรับรองแล้ วส่งสํานักงานบริ หารกิจการเหล่ากาชาดภายใน
3 เดือน นับตังแต่
้ วนั สิ ้นปี งบประมาณ)
13. กรณีจําเป็ นต้ องขอยกเว้ นการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้เป็ นกรณีพิเศษ

ประเด็น ที่ต รวจพบบ่ อ ย
เก็บเงินสดเกินกว่า 30,000 บาท
บันทึกบัญชีไม่ถกู ต้ องตามกิจกรรมที่เกิดขึ ้น และไม่
ครบถ้ วน เช่น บันทึกค่าใช้ จ่ายเพื่อสาธารณกุศลเป็ น
ค่าใช้ จ่ายพันธกิจ
ไม่ได้ บนั ทึกส่วนลดจากการจําหน่ายสลาก
ไม่ได้ บนั ทึกของรางวัลคงเหลือจากการออกสลาก/
ออกร้ านกาชาด
ไม่พบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น
ใบเสร็จรับเงิน ต้ นขัวสลากกาชาด
้
เป็ นต้ น

-

หน้ า 5 จาก 5

- ไม่ได้ จดั ทํารายงานต่างๆ หรื อส่งรายงานฯ ล่าช้ ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนด

คณะกรรมการบริหาร
สภากาชาดไทย

- ไม่ได้ ขออนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจในการปฏิบตั ินอกเหนือ
ระเบียบฯ

