
หน้า 1 จาก 5 

 

รายการตรวจสอบด้วยตนเอง - เรื่อง การซือ้หรือการจ้าง 

ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดขุองเหล่ากาชาดจงัหวัด 

 

ที่ รายการ  ผู้มีอาํนาจ ประเดน็ท ี่ตรวจพบบ่อย 

1. ก่อนการซือ้หรือจ้างทกุกรณีต้องจดัทําใบขอดําเนินการซือ้/จ้าง ยกเว้นราคาไม่เกิน 10,000 บาท ให้ทําบนัทึกรายงาน

เสนอผู้ มีอํานาจ 

นายกเหลา่ฯ - ไมไ่ด้จดัทําใบขอดําเนินการซือ้/จ้าง 

2. ต้องมีการตรวจสอบงบประมาณก่อนการซือ้หรือจ้างโดยเหรัญญิก   

3. การดําเนินการซือ้หรือจ้าง ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการ ตามวิธีการซือ้หรือจ้างที่ต่างกัน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

ประธานฯ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน อาจแต่งตัง้บคุคลภายนอกที่มีความรู้เกี่ยวกบัพสัดนุัน้ เป็นกรรมการร่วม

ด้วยก็ได้ 

นายกเหลา่ฯ - แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุโดยคณะ

กรรมการฯ ไมไ่ด้เป็นคณะกรรมการเหลา่กาชาด 

4. วิธีตกลงราคา คือการซือ้หรือจ้างครัง้หนึง่มีราคาไมเ่กิน 200,000 บาท นายกเหลา่ฯ  

5. วิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา คือการซือ้หรือการจ้างครัง้หนึ่ง โดยส่งประกาศให้ผู้ขาย 3 ราย   ขึน้ไปที่เชื่อถือได้ ซึ่ง

ต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตา่งๆ พร้อมทัง้จดัทําใบเปรียบเทียบราคาแล้วเสนอนายกเหลา่กาชาดฯ สัง่การ 

- ราคาไมเ่กิน 400,000 บาท 

- ราคาเกินกวา่ 400,000 บาท 

(วิธีสอบราคา เกินกวา่ 200,000 – 1,000,000 บาท วิธีประกวดราคา เกินกวา่ 1,000,000 บาท) 

 

 

นายกเหลา่ฯ 

คณะกรรมการเหลา่ฯ 

- การซือ้หรือการจ้างที่เกินกวา่ 200,000 บาท ไมไ่ด้

จดัทําใบเปรียบเทียบราคา 

- อนมุตัิการซือ้เกินอํานาจ 

6 วิธีพิเศษ คือการซือ้หรือการจ้างครัง้หนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า 200,000 บาท และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ เช่น 

เป็นการเร่งด่วนหากลา่ช้าอาจจะทําให้เสียหายหรือเสียประโยชน์ ซือ้หรือจ้างจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง และ

ใช้วิธีอื่นแล้วไมไ่ด้ผลดี เป็นต้น 

- ราคาไมเ่กิน 500,000 บาท 

- ราคาเกินกวา่ 500,000 บาท 

 

 

 

นายกเหลา่ฯ 

คณะกรรมการเหลา่ฯ 

- ระบเุหตผุลไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์การซือ้วิธีพิเศษ 

 

 

 

สํานกังานตรวจสอบ สภากาชาดไทย 
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ที่ รายการ  ผู้มีอาํนาจ ประเดน็ท ี่ตรวจพบบ่อย 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

9. 

วิธีกรณีพิเศษ 

7.1 การซือ้หรือการจ้างจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย สว่นราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

 

นายกเหลา่ฯ 

 

 

7.2 การจดัซือ้เพื่อเป็นของรางวลั 

- ราคาไมเ่กิน 500,000 บาท 

- ราคาเกินกวา่ 500,000 บาท 

(คณะกรรมการจดัซือ้เพื่อเป็นของรางวลัเป็นผู้ ดําเนินการสืบราคา โดยติดต่อผู้ขาย เพื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละรายการ 

ไมต่ํ่ากวา่ 3 ราย พร้อมกําหนดราคากลางและสามารถทยอยจดัซือ้ของรางวลัได้ตามความจําเป็นไมเ่กินราคากลาง) 

การลงนามในสญัญา ข้อตกลงเป็นหนงัสือ ใบสัง่จ้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญา การบอกเลิกสญัญา การของดหรือ

ลดคา่ปรับและขยายเวลา 

การลงนามตรวจรับพสัดหุรือการจ้าง 

 

คณะกรรมการเหลา่ฯ 

เหรัญญิกสภาฯคณะกรรมการ 

 

 

นายกเหลา่ฯ 

 

คณะกรรมการเหลา่ฯ 

- ไมพ่บใบเปรียบเทียบราคา 

 

 

 

 

- ไมพ่บลายมือชื่อผู้ มีอํานาจ 

 

- คณะกรรมการตรวจรับพสัดลุงนามไมค่รบ 

10. กรณีจําเป็นต้องปฏิบตัินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี ้หรือขอยกเว้นการปฏิบตัิตามระเบียบนีเ้ป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการบริหาร 

สภากาชาดไทย 

- ไมไ่ด้ขออนมุตัิผู้ มีอํานาจในการปฏิบตัินอกเหนือ

ระเบียบฯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

สํานกังานตรวจสอบ สภากาชาดไทย 
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รายการตรวจสอบด้วยตนเอง - เรื่อง การพสัด  ุ

ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดขุองเหล่ากาชาดจงัหวัด 

ที่ รายการ  ผู้มีอาํนาจ ประเดน็ท ี่ตรวจพบบ่อย 

1. พสัดทุี่ได้มาต้องลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคมุพสัด ุและต้องจดัเก็บให้เรียบร้อย ถกูต้องตามบญัชีหรือทะเบียน

รวมทัง้ของรางวลัคงเหลือจากการออกสลากกาชาด/การออกร้าน 

 - ไมไ่ด้จดัทําทะเบียนคมุพสัด ุ

2. ผู้ มีอํานาจลงนามอนมุตัิใบเบิกพสัด ุ นายกเหลา่ฯ - ไมไ่ด้ขออนมุตัิเบิกพสัดจุากผู้ มีอํานาจ 

3. ก่อนสิน้เดือนกนัยายนทกุปี ต้องแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พสัดคุนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อตรวจสอบการรับ

จ่ายพสัดขุองวนัที่ 1 ตลุาคมปีก่อน จนถึงวนัที่ 30 กนัยายนปีปัจจบุนั และตรวจนบัพสัดคุงเหลือ  เมื่อดําเนินการ

เสร็จให้เสนอรายงานการตรวจสอบให้นายกเหลา่ฯ ภายใน 20 วนัทําการ นบัแตว่นัเริ่มดําเนินการตรวจสอบ 

นายกเหลา่ฯ - ไมไ่ด้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจนบัพสัด ุ

4. การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและผู้ รับผิดชอบทางแพ่ง กรณีพสัดชุํารุดเสื่อมสภาพหรือสญูไป หรือไม่

จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน  

- ราคาซือ้หรือได้มาไมเ่กิน 400,000 บาท 

- ราคาซือ้หรือได้มาเกินกวา่ 400,000 บาท 

 

 

 

นายกเหลา่ฯ 

เลขาธิการ 

- ไมไ่ด้แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเทจ็จริง 

5. หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้งานต่อไปจะสิน้เปลือง ให้ดําเนินการขาย 

แลกเปลี่ยน โอน หรือแปรสภาพ/ทําลาย 

 - ไมไ่ด้ดําเนินการใดๆ กบัพสัดทุี่หมดความจําเป็นหรือ

หากใช้งานตอ่ไปจะสิน้เปลือง 

6. การจําหน่ายพสัด ุ

- ราคาตลาดรวมกนัไมเ่กิน 100,000 บาท 

- ราคาตลาดรวมกนัไมเ่กิน 400,000 บาท 

- ราคาตลาดรวมกนัเกินกวา่ 400,000 บาท 

 

นายกเหลา่ฯ 

คณะกรรมการเหลา่ฯ 

เหรัญญิกสภาฯ 

- อนมุตัิจําหน่ายพสัดเุกินอํานาจ 

7. เงินที่ได้จากการจําหน่ายพสัดใุห้นําเข้าบญัชีเงินสะสม  - บนัทกึรายได้จากการจําหน่ายพสัดเุป็นรายได้ของปีนัน้ๆ 

8. กรณีจําเป็นต้องปฏิบตัินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนีห้รือขอยกเว้นการปฏิบตัิตามระเบียบนีเ้ป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการบริหาร

สภากาชาดไทย 

- ไมไ่ด้ขออนมุตัิผู้ มีอํานาจในการปฏิบตัินอกเหนือ

ระเบียบฯ 
 
 
 
 

สํานกังานตรวจสอบ สภากาชาดไทย 
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รายการตรวจสอบด้วยตนเอง - เรื่อง งบประมาณ การเงนิ และการบัญชี 

ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วธิ ีการงบประมาณ การเงนิและการบญัชี ของเหล่ากาชาดจังหวัด 
 

 

ที่ รายการ  ผู้มีอาํนาจ ประเดน็ท ี่ตรวจพบบ่อย 

1. งบประมาณของเหล่ากาชาดฯ ให้รวมของกิ่งกาชาดเสนอสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ภายในเดือน

มิถนุายน 

เหรัญญิกสภาฯ - กิ่งกาชาดฯ ไมไ่ด้จดัทํางบประมาณประจําปี 

2. การโอนงบประมาณรายจ่าย 

- ภายในงบเดียวกนั 

- ระหวา่งงบ (รายงานให้สภากาชาดไทยทราบ) 

 

นายกเหลา่ฯ 

คณะกรรมการเหลา่ฯ 

- อนมุตัิโอนงบประมาณเกินอํานาจ 

3. การเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคารที่เชื่อถือได้ ต้องเปิดในชื่อบญัชี “เหลา่กาชาดจงัหวดั......” โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการเหลา่กาชาดจงัหวดั 

นายกเหลา่ฯ - บญัชีเงินฝากธนาคารไมใ่ช่ชื่อเหลา่กาชาดจงัหวดั..... 

4. ออกใบเสร็จรับเงินทกุครัง้ที่มีการรับเงิน และบนัทกึบญัชีวนัที่ได้รับเงิน  - ออกใบเสร็จรับเงินและบนัทกึบญัชีรายได้ลา่ช้า 

5. การอนมุตัิจ่ายเงิน/ครัง้ละ 

- วงเงินไมเ่กิน       400,000 บาท 

- วงเงินเกิน 400,000 บาท แตไ่มเ่กิน 1,000,000 บาท 

- วงเงินเกินกวา่    1,000,000 บาท  

 

นายกเหลา่ฯ 

คณะกรรมการเหลา่ฯ 

สภากาชาดไทย 

- อนมุตัิฎีกาขอเบิกเงินเกินอํานาจ 

6. การลงนามในเช็คสัง่จ่ายเงิน หรือใบโอนเงิน หรือใบถอนเงินจากธนาคาร ต้องลงนาม 2 ใน 3 โดยนายกเหลา่ฯ หรือ

กรรมการที่ได้รับมอบหมายลงนามร่วมกบัเหรัญญิกหรือเลขานกุาร 

 - นายกเหลา่ฯ ลงนามร่วมกบัผู้ช่วยเหรัญญิก 

7. การจ่ายเงินทกุรายการต้องมีหลกัฐานการจ่ายเงินที่ถกูต้อง ครบถ้วน และผู้ มีอํานาจลงนามอนมุตัิ การจ่ายเงินที่ไม่

อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้จดัทําใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบรับรองการจ่ายเงิน 

 - ใบเสร็จรับเงินไมไ่ด้ออกในนามเหลา่กาชาดจงัหวดั 

- จ่ายรางวลัสลากกาชาดเป็นเงินสด 

8. สภากาชาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคล การจ่ายค่าจ้างทําของมลูค่าตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้ไปต้องหกัภาษี ณ ที่จ่าย 

ร้อยละ 3 ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 144(พ.ศ. 2522) และคําสัง่กรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 

 - ไมไ่ด้หกัภาษีคา่จ้างทําของ ร้อยละ 3 และหกัฯ ร้อย

ละ 1 

สํานกังานตรวจสอบ สภากาชาดไทย 
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ที่ รายการ   ประเดน็ท ี่ตรวจพบบ่อย 

9. 

10. 

การเก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้ นิรภยัได้ไมเ่กิน 30,000 บาท 

การลงบญัชีต้องเป็นไปตามคู่มือปฏิบตัิงานงบประมาณ การเงิน และการบญัชี ของเหลา่กาชาดจงัหวดั 

 - เก็บเงินสดเกินกวา่ 30,000 บาท 

- บนัทกึบญัชีไมถ่กูต้องตามกิจกรรมที่เกิดขึน้ และไม่

ครบถ้วน เช่น บนัทกึคา่ใช้จ่ายเพื่อสาธารณกศุลเป็น

คา่ใช้จ่ายพนัธกิจ 

- ไมไ่ด้บนัทกึสว่นลดจากการจําหน่ายสลาก 

- ไมไ่ด้บนัทกึของรางวลัคงเหลือจากการออกสลาก/

ออกร้านกาชาด 

11. หลกัฐานการลงบญัชีต้องเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกวา่ 10 ปี  - ไมพ่บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น 

ใบเสร็จรับเงิน ต้นขัว้สลากกาชาด เป็นต้น 

12. การจดัทํารายงาน 

12.1 รายงานประจําวนั - รายงานเงินคงเหลือประจําวนั 

   (เสนอนายกเหลา่ฯ เฉพาะวนัที่มีการรับ – จ่ายเงิน) 

  

 

 12.2 รายงานประจําเดือน - รายงานรายได้และคา่ใช้จ่ายเปรียบเทียบเงินงบประมาณและงบทดลอง 

   (เสนอนายกเหลา่ฯ) 

  

 12.3 รายงานไตรมาส - รายงานรายได้และคา่ใช้จ่ายเปรียบเทียบเงินงบประมาณและงบทดลอง 

   (เสนอสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันสิน้

  ปีงบประมาณ) 

 - ไมไ่ด้จดัทํารายงานตา่งๆ หรือสง่รายงานฯ ลา่ช้ากวา่

ระยะเวลาที่กําหนด 

 12.4 รายงานประจําปี - งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน หมายเหตุประกอบงบ

การเงิน และงบทดลอง 

   (ส่งให้ผู้สอบบญัชีรับรองแล้วส่งสํานกังานบริหารกิจการเหล่ากาชาดภายใน 

3 เดือน นบัตัง้แตว่นัสิน้ปีงบประมาณ) 

  

13. กรณีจําเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบตัิตามระเบียบนีเ้ป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการบริหาร

สภากาชาดไทย 

- ไมไ่ด้ขออนมุตัิผู้ มีอํานาจในการปฏิบตัินอกเหนือ

ระเบียบฯ 
 

สํานกังานตรวจสอบ สภากาชาดไทย 


