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สวนที่ ๒ 
วัตถุประสงคของเหลากาชาดจังหวัด 

 

ขอ ๔๖ วัตถุประสงคการจัดตั้งเหลากาชาดจังหวัดมีดังตอไปนี ้
(๑) ทําการบรรเทาทุกขผูประสบสาธารณภัย 
(๒) ใหการสังคมสงเคราะหแกราษฎรที่ประสบความทุกขยากเดือดรอน และ

ผูดอยโอกาส โดยเฉพาะในถ่ินทุรกันดาร ตลอดท้ังในทองท่ีท่ัวไปและในชุมชนตามความจําเปน 
(๓) รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่น 
(๔) สงเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๕) สนับสนนุและสงเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจการตางๆ ของ

สภากาชาดไทย 

(๖) ดาํเนนิการตามโครงการในพระราชดาํริ 
(๗) เปนตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดท่ีเปนท่ีตัง้ของเหลากาชาดจังหวัด 

ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย 

(๘) สงเสริมการเผยแพรอุดมการณและหลักการกาชาด และการสรางจิตสํานึกใน

เมตตาธรรมและมนุษยธรรม 

สวนที่ ๓ 
คณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด 

 

                 ขอ ๔๗  เหลากาชาดจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัดไดจํานวน

ไมนอยกวาสามสิบคน แตไมเกินสามสิบหาคน ประกอบดวย 
       (๑) นายกเหลากาชาดจังหวัด  เปนประธาน 
       (๒) รองนายกเหลากาชาดจังหวัด จํานวนไมเกินส่ีคน   เปนรองประธาน 

       (๓) เหรัญญิก 
       (๔) เลขานุการ 
       (๕) กรรมการอื่น ๆ  
        ใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีสภากาชาดไทยมอบหมายเปนผูเสนอช่ือผูสมควรดํารง

ตําแหนงนายกเหลากาชาดจังหวัด รองนายกเหลากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ  
ใหสภากาชาดไทยแตงตั้ง 

กรรมการอืน่ตามวรรคหนึ่ง (๕) ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดแตงตั้งไดจาํนวนก่ึงหนึ่ง  

และใหสมาชิกประเภทสามัญข้ึนไปในจังหวัดนั้นซึ่งไดรับหมายเลขสมาชิกจากสภากาชาดไทยเรียบรอย

แลวเปนผูเลือกไดอีกจํานวนก่ึงหนึ่งแลวใหนายกเหลากาชาดจังหวัดแตงตั้ง ถามีเหตุจําเปนไมสามารถ

ทําการเลือกไดใหรายงานสภากาชาดไทยทราบ และขอขยายเวลาออกไปไดเทาท่ีจําเปน การเลือก

ใหเปนไปตามขอระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทยกาํหนด 
 
 



 ๓

ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดแตงตั้งผูชวยนายกเหลากาชาดจังหวัด ผูชวยเหรัญญิก 

หรือผูชวยเลขานุการตามท่ีเห็นสมควร จํานวนไมเกินตําแหนงละสามคน ท้ังนี้ ตองไมเปน

กรรมการเหลากาชาดจังหวัด 
นายกเหลากาชาดจังหวัดอาจแตงตั้งผูท่ีไดเคยชวยเหลือหรือกําลังทําการชวยเหลือใน

กิจการกาชาดเปนท่ีปรึกษาไดตามที่เห็นสมควร ท้ังนี้ตองไมเปนกรรมการเหลากาชาดจังหวัด หรือ

ผูชวยนายกเหลากาชาดจังหวัด หรือผูชวยเหรัญญิก หรือผูชวยเลขานุการ ของเหลากาชาดจังหวัด 
ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดรายงานการแตงตั้งกรรมการอื่น ผูชวยนายกเหลา

กาชาดจังหวัด ผูชวยเหรัญญิก ผูชวยเลขานุการ หรือท่ีปรึกษา ใหสภากาชาดไทยทราบ 
ขอ ๔๗/๑  คณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัดตามขอ ๔๗ ใหมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสองป นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง แตจะดาํรงตําแหนงตดิตอกันเกินสามวาระไมได 
กรณีกรรมการเหลากาชาดจังหวัดตามขอ 47 ดํารงตําแหนงครบวาระใหดําเนนิการ

แตงตั้งหรือเลือกกรรมการแลวแตกรณีแทนตาํแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีครบวาระ 
ขอ ๔๗/๒  คณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัดตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี ้ 
        ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
        (๑) เปนผูบรรลุนติิภาวะตามกฎหมาย 

                  (๒) เปนสมาชิกประเภทสามัญข้ึนไปในจังหวัดนั้น ซึ่งไดรับหมายเลขสมาชิกจาก

สภากาชาดไทยเรียบรอยแลว และกรณีเปนสมาชิกประเภทสามัญรายปตองไมขาดสงเงินบํารุงรายป 

                  (๓) เปนผูเล่ือมใสในหลักการกาชาด 
         (๔) เปนผูมีจิตศรัทธาในการกุศล เปนท่ียอมรับของประชาชนและสนใจในกิจการ

ของสภากาชาดไทย  
                  (๕) เปนผูท่ีอุทิศเวลาและสามารถปฏิบตัิงานของเหลากาชาดจังหวัดได 
                  (๖) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 
                  (๗) ไมเปนกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ ผูชวยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ เหรัญญิก 

เลขานุการ หรือท่ีปรึกษาของก่ิงกาชาดอําเภอ 
                  (๘) ไมเปนเจาหนาท่ีของสภากาชาดไทย 

               ข. ลักษณะตองหาม 
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเปนกรรมการหรือผูดํารงตาํแหนงท่ี

รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมืองท่ีรับผิดชอบในการ

บริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหาร

ทองถ่ินหรือขาราชการการเมือง 
                  (๓) เปนผูท่ีมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบตัิหนาท่ีได                       
                  (๔) เปนผูไรความสามารถ หรือวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
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                 (๕) เปนผูมีอิทธิพลหรือเสียช่ือในทางพาลหรือทางทุจริตหรือบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม   
                 (๖) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                ขอ ๔๗/๓  กรรมการเหลากาชาดจังหวัดตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึง่ 

ดังตอไปนี ้
       (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก  
        (๓)  ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๔๗/๒ 
       (๔) สภานายกเห็นสมควรใหพนจากตําแหนงตามขอ ๔๗/๕ 
       (๕) พนวาระตามขอ ๔๗/๑ 

     (๖) สมาชิกภาพของสมาชิกสภากาชาดไทยสิ้นสุดลงตามขอ ๒๑ (๔) 
(๗) ขาดจากสมาชิกตามกฎหมายวาดวยสภากาชาดไทย 
(๘) กระทําการหรือละเวนกระทําการอื่นใดเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดย

อาศัยอํานาจหนาท่ีในตาํแหนงกรรมการเหลากาชาดจังหวัด สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนหรือในทาง

การเมือง  
  (๙) ขาดประชุมคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัดสามคร้ังติดตอกันโดยไมมี

เหตุผลอันสมควร หรือจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
กรณีนายกเหลากาชาดจังหวัดพนจากตาํแหนง ใหรองนายกเหลากาชาดจังหวัด 

เหรัญญิก เลขานุการ ผูชวยนายกเหลากาชาดจังหวัด และท่ีปรึกษานายกเหลากาชาดจังหวัด    

พนจากตําแหนงดวย 
กรณีเหรัญญิกหรือเลขานุการพนจากตาํแหนงใหผูชวยเหรัญญิกหรือ

ผูชวยเลขานุการแลวแตกรณี พนจากตาํแหนงดวย 
หลักเกณฑและวิธีการส่ังใหพนจากตาํแหนงตาม (๓) (๔) (๘) และ (๙) ใหเปนไปตาม

ขอระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทยกําหนด 

ขอ ๔๗/๔  เม่ือตําแหนงกรรมการเหลากาชาดจังหวัดตามขอ ๔๗ วางลงเพราะ

เหตุตองพนจากตําแหนงตามขอ ๔๗/๓ เวนแตการพนจากตาํแหนงแลวมีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงแทนเหลือไมถึงหกสิบวัน ใหดาํเนินการแตงตั้งหรือเลือกกรรมการแทนตาํแหนงท่ีวาง 

ภายในสิบหาวันนับแตวันวาง ดังตอไปนี ้
(๑) กรณีตําแหนงนายกเหลากาชาดจังหวัดวางลง ใหผูวาราชการจังหวัด หรือผูท่ี

สภากาชาดไทยมอบหมายเปนผูเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงนายกเหลากาชาดจังหวัดให

สภากาชาดไทยแตงตั้ง  
(๒) กรณีตาํแหนงรองนายกเหลากาชาดจงัหวัด หรือเหรัญญกิ หรือเลขานุการวางลง 

ใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีสภากาชาดไทยมอบหมายเปนผูเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงรอง

นายกเหลากาชาดจังหวัด หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการแลวแตกรณี ใหสภากาชาดไทยแตงตั้ง 
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(๓) กรณีตําแหนงกรรมการอื่น ๆ วางลง ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดแตงตั้งหรือ

จัดใหมีการเลือกกรรมการแลวแตกรณีตามขอ ๔๗ วรรคสาม แทนตาํแหนงท่ีวาง และใหอยูใน

ตําแหนงไดเพียงเทาวาระของกรรมการซึ่งตนดํารงตาํแหนงแทน 
กรณีตําแหนงผูชวยนายกเหลากาชาดจังหวัด หรือผูชวยเหรัญญิก หรือผูชวยเลขานุการ

วางลง ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดแตงตั้งแทนตาํแหนงท่ีวาง  
กรณีไมมีคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีสภากาชาดไทย

มอบหมายปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด 
ขอ ๔๗/๕  กรณีสภากาชาดไทยไดตรวจสอบและพิจารณาแลวเห็นวากรรมการ

เหลากาชาดจงัหวัด ผูชวยนายกเหลากาชาดจังหวัด ผูชวยเหรัญญิก ผูชวยเลขานุการ ท่ีปรึกษาของ

เหลากาชาดจงัหวัด หรือกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอ ผูชวยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ ผูชวยเหรัญญิก 

ผูชวยเลขานุการ ท่ีปรึกษาของก่ิงกาชาดอําเภอผูใด บกพรองทางความประพฤติหรือความสามารถ

ไมเหมาะสมกบัตาํแหนงหนาท่ี สภานายกจะส่ังใหพนจากตําแหนงเม่ือใดก็ไดตามที่เห็นสมควร 

สวนที่ ๔ 
การจัดการทรัพยสินของเหลากาชาดจังหวัด 

 

ขอ ๔๘  ทรัพยสินซึ่งมีอยูหรือจะมีข้ึนในเหลากาชาดจังหวัดยอมเปนทรัพยสินของ

สภากาชาดไทยท้ังส้ิน 
ทรัพยสินซึ่งผูบริจาคระบุใหใชเพ่ือประโยชนของเหลากาชาดจังหวัดนั้น หรือ                

ซึ่งสภากาชาดไทยมอบหมายใหเหลากาชาดจังหวัดครอบครองใชเก็บดอกผลและจัดหาประโยชนได

ภายใตขอบังคับและขอระเบียบวาดวยการนั้น กรณีการจัดหาประโยชนในอสังหาริมทรัพยตองไดรับ

อนุมัติจากสภากาชาดไทย 
ขอ ๔๘/๑  เงินบํารุงและเงินรายไดอ่ืนซึ่งเหลากาชาดจังหวัดเปนผูจัดหาหรือไดมา

ตามขอ ๔๘ ใหใชเพ่ือกิจการของสภากาชาดไทยในจังหวัดนั้น เวนแตสภากาชาดไทยจะส่ังเปน

อยางอ่ืน 
ในกรณีจําเปนสภากาชาดไทยอาจสงเงินชวยเหลือเหลากาชาดจังหวัดไดตามแตจะ

เห็นสมควร 
สวนที่ ๕ 

การปฏิบัติหนาที่ของเหลากาชาดจังหวัด 
ขอ ๔๙  คณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด มีภาระหนาท่ีภายในจังหวัดของตนตาม

พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ขอระเบียบ คําส่ังของสภากาชาดไทย และระเบียบปฏิบัติสําหรับเหลา

กาชาดจังหวัด ท้ังนี้จะตองกําหนดนโยบายและดําเนินการตามแผนงานท่ีสภากาชาดไทยไดอนุมัติแลว  
ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัดปหนึ่ง

ไมนอยกวาสามคร้ังหรือจะจัดใหมีการประชุมวิสามัญก็ไดเม่ือมีเหตุจําเปน 
ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดจัดใหคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการ 

ก่ิงกาชาดอําเภอมีการประชุมรวมกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 



 ๖

 
ขอ ๔๙/๑  สภากาชาดไทยอาจมอบใหบรรดาเหลากาชาดจังหวัดรับสมาชิกในนาม

ของสภากาชาดไทยได และใหสงเงินบํารุงพรอมรายนามสมาชิกใหสภากาชาดไทยขึ้นทะเบียน

ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีรับสมัคร 
ขอ ๔๙/๒  การปฏิบัติงานของนายกเหลากาชาดจังหวัด ซึ่งขอบังคับนี้มิไดหาม

เร่ืองการมอบอํานาจไวหรือมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายกเหลากาชาด

จังหวัดอาจมอบอํานาจเปนหนังสือ ใหรองนายกเหลากาชาดจังหวัดหรือกรรมการอ่ืนเปน

ผูปฏิบัติงานแทนได และใหอยูในความรับผิดชอบของนายกเหลากาชาดจังหวัดนั้น 
ขอ ๔๙/๓  ในกรณีท่ีนายกเหลากาชาดจังหวัดไมอาจปฏิบัติงานไดใหรองนายก

เหลากาชาดจังหวัดคนท่ีหนึ่งเปนผูรักษาการแทน ถาไมมีรองนายกเหลากาชาดจังหวัดคนที่หนึ่ง

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานไดใหรองนายกเหลากาชาดจังหวัดคนท่ีสองเปนผูรักษาการแทน ถาไมมีรอง

นายกเหลากาชาดจังหวัดคนท่ีสองหรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานได ใหรองนายกเหลากาชาดจังหวัดคนท่ี

สามเปนผูรักษาการแทน ถาไมมีรองนายกเหลากาชาดจังหวัดคนท่ีสามหรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานได

ใหรองนายกเหลากาชาดจังหวัดคนท่ีส่ีเปนผูรักษาการแทน ถาไมมีรองนายกเหลากาชาดจังหวัดหรือ

มีแตไมอาจปฏิบัติงานไดใหผูวาราชการจังหวัดรายงานสภากาชาดไทยแตงตั้งกรรมการอ่ืนคนใดคน

หนึ่งเปนผูรักษาการแทน 

สวนที่ ๖ 
ผูแทนภาค 

ขอ ๕๐  เพ่ือท่ีจะใหมีนายกเหลากาชาดจังหวัดไดเขารวมเปนกรรมการใน

คณะกรรมการสภากาชาดไทย ใหรวมเหลากาชาดจังหวัดเขาเปนภาค ตามท่ีกําหนดไวในขอ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย 
ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดในแตละภาคดําเนินการเลือกกันเอง ภาคละหนึ่งคน 

เพ่ือเปนผูแทนภาคเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการสภากาชาดไทย โดยใหผูวาราชการจังหวัดท่ี

จัดใหมีการเลือกเปนผูเสนอช่ือใหสภากาชาดไทยประกาศแตงตั้งเปนกรรมการสภากาชาดไทย  
การเลือกนายกเหลากาชาดจังหวัดเพ่ือเปนผูแทนภาคใหเปนไปตามขอระเบียบคณะ

กรรมการบริหารสภากาชาดไทยกําหนด  
ใหผูแทนภาคแตงตั้งนายกเหลากาชาดจังหวัดภายในภาคเปนรองผูแทนภาคเพ่ือทํา

หนาท่ีชวยเหลือผูแทนภาคไดไมเกินสองคน  
ขอ ๕๐/๑  ผูแทนภาค มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับเลือกอีกได 
ขอ ๕๐/๒  ผูแทนภาคตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากตาํแหนงนายกเหลากาชาดจังหวัดและไมไดรับแตงตั้งใหเปนนายก

เหลากาชาดจงัหวัดซึ่งอยูในภาคเดียวกัน 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๔๗/๒  



 ๗

(๕) สภานายกเห็นสมควรใหพนจากตําแหนงตามขอ ๔๗/๕ 
(๖) พนวาระตามขอ ๕๐/๑ 
(๗) สมาชิกภาพของสมาชิกสภากาชาดไทยสิ้นสุดลงตามขอ ๒๑ (๔) 
(๘) ขาดจากสมาชิกตามกฎหมายวาดวยสภากาชาดไทย  
เม่ือผูแทนภาคพนจากตาํแหนงใหดาํเนินการเลือกนายกเหลากาชาดจังหวัดข้ึนเปน

ผูแทนภาคตามขอ ๕๐ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันวาง และใหตําแหนงรองผูแทนภาค
ส้ินสุดลงเม่ือสภากาชาดไทยไดประกาศแตงตั้งผูแทนภาคตามขอ ๕๐ วรรคสองแลว  

กรณีผูแทนภาคไดพนจากตาํแหนงนายกเหลากาชาดจังหวัดและไดรับแตงตั้งให

เปนนายกเหลากาชาดจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งอยูในภาคเดียวกันตอเนื่องกัน ใหถือวายังคงเปน

ผูแทนภาคในคณะกรรมการสภากาชาดไทยตามวาระเดิม ท้ังนีใ้หตาํแหนงรองผูแทนภาคยังคงอยู

เชนเดิม 
หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหพนจากตําแหนงตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทยกําหนด 

ขอ ๕๐/๓  ผูแทนภาค มีภาระหนาท่ีภายในภาคของตน ดังนี้  
(๑) เปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําและชวยแกปญหาในเร่ืองการปฏิบัติงานของเหลากาชาด

จังหวัดภายในภาค ตามพระราชบัญญัติ ขอบังคับ ขอระเบียบ คําส่ังของสภากาชาดไทย และ

ระเบียบการปฏิบัติสําหรับเหลากาชาดจังหวัด  
(๒) จัดใหมีการประชุมนายกเหลากาชาดจังหวัดภายในภาคปหนึ่ง ไมนอยกวาสาม

คร้ังหรือจัดใหมีการประชุมวิสามัญก็ไดเม่ือมีเหตุจําเปน 
(๓) แจงผลการประชุมกับคณะกรรมการสภากาชาดไทยท่ีตนไดเขารวมประชุม

หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีควรแจงใหเหลากาชาดจังหวัดทราบ 
(๔) ตองเขารวมประชุมกับคณะกรรมการสภากาชาดไทยอยางสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ี  

ไมอาจเขารวมประชุมได ใหรองผูแทนภาคคนใดคนหนึ่งภายในภาคเขาประชุมแทน 
        เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของเหลากาชาดจังหวัด ผูแทนภาคอาจตกลงรวมกันจัด

ใหมีการประชุมนายกเหลากาชาดจังหวัดระหวางภาครวมกันไดหรือตามท่ีสภากาชาดไทยเห็นเปน

การสมควรใหนายกเหลากาชาดจังหวัดระหวางภาคไดมีการประชุมรวมกัน 
ขอ ๕๐/๔  การปฏิบัติงานของผูแทนภาค ซึ่งขอบังคับนี้มิไดหามเร่ืองการมอบ

อํานาจไวหรือมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูแทนภาคอาจมอบอํานาจเปน

หนังสือ ใหรองผูแทนภาคหรือนายกเหลากาชาดจังหวัดภายในภาคของตนเปนผูปฏิบัติงานแทน

ได และใหอยูในความรับผิดชอบของผูแทนภาคนั้น 
ขอ ๕๐/๕  ในกรณีท่ีผูแทนภาคไมอาจปฏิบัติงานไดใหรองผูแทนภาคคนท่ีหนึ่ง

เปนผูรักษาการแทน ถาไมมีรองผูแทนภาคคนท่ีหนึ่งหรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานไดใหรองผูแทน

ภาคคนท่ีสองเปนผูรักษาการแทน ถาไมมีรองผูแทนภาคหรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานไดใหนายก

เหลากาชาดจังหวัดภายในภาคท่ีมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน  ถาไมมีรองผูแทนภาคหรือไม

มีนายกเหลากาชาดจังหวัดภายในภาคหรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานได  ใหสภากาชาดไทยมอบหมาย

นายกเหลากาชาดจังหวัดคนใดคนหนึ่งในภาคอื่นเปนผูรักษาการแทน 
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สวนที่ ๗ 
กิ่งกาชาดอําเภอ 

๑. การจัดต้ังกิ่งกาชาดอาํเภอ 

ขอ ๕๑ เพ่ือใหบรรดาสมาชิกสภากาชาดไทยตามอําเภอในภูมิภาคไดมีสวนดําริ

และดําเนินกิจการกาชาดไดตามความตองการเพ่ือชวยประสานงานและแบงเบาภารกิจของเหลา

กาชาดจังหวัด ใหจัดการกาชาดในอําเภอนั้นข้ึนเปนองคการเรียกวา “ก่ิงกาชาดอําเภอ” นําหนา

นามของอําเภอนั้น 

ขอ ๕๑/๑ อําเภอหนึ่งใหมีก่ิงกาชาดอําเภอไดเพียงแหงเดียว การขอจัดตั้งก่ิง

กาชาดอําเภอสามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้ 
(๑) เม่ือคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัดเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอ

ข้ึน ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดแจงใหนายอาํเภอแหงทองท่ีนั้น ย่ืนเร่ืองราวแสดงความจํานงจดัตั้ง

ก่ิงกาชาดอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือ 
(๒) นายอําเภอย่ืนเร่ืองราวแสดงความจาํนงขอจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอใหผูวา

ราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือ 
(๓) บรรดาสมาชิกสภากาชาดไทยตั้งแตประเภทสามญัข้ึนไป ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูใน

อําเภอนัน้ไมนอยกวาย่ีสิบหาคนรวมกันทําเร่ืองราวเสนอตอนายอําเภอเพื่อย่ืนเร่ืองราวแสดงความ

จํานงขอจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

การย่ืนเร่ืองราวแสดงความจํานงการขอจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอจะตองเสนอแผนงาน

พรอมดวยรายละเอียดของงบประมาณ รายไดและรายจายใหชัดเจน เพ่ือแสดงใหเห็นวาจะปฏิบัติ

หนาท่ีไดตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอ 
ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอเร่ืองการขอจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอตออุปนายก

ผูอํานวยการพิจารณา  
ใหคณะกรรมการบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย พิจารณากล่ันกรองการขอจัดตั้ง

ก่ิงกาชาดอําเภอ หากเห็นสมควรท่ีจะตั้งก่ิงกาชาดอําเภอนั้น ใหนําเสนอสภานายกพิจารณา

อนุญาต 

๒. วัตถุประสงคของกิ่งกาชาดอําเภอ 

ขอ ๕๒ วัตถุประสงคการจดัตั้งก่ิงกาชาดอําเภอมีดังตอไปนี ้
(๑) ทําการบรรเทาทุกขผูประสบสาธารณภัย 
(๒) ใหการสังคมสงเคราะหแกราษฎรที่ประสบความทุกขยากเดือดรอน และ

ผูดอยโอกาส โดยเฉพาะในถ่ินทุรกันดาร ตลอดท้ังในทองท่ีท่ัวไปและในชุมชนตามความจําเปน 
(๓) รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่น 
(๔) สงเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๕) สนับสนนุและสงเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจการตางๆ ของ

สภากาชาดไทย 
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(๖) ดาํเนนิการตามโครงการในพระราชดาํริ 
(๗) เปนตัวแทนของสภากาชาดไทยและเหลากาชาดจังหวัดในอําเภอของตนตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 
(๘) สงเสริมเผยแพรอุดมการณและหลักการกาชาด และการสรางจิตสํานึกใน

เมตตาธรรมและมนุษยธรรม 
๓. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอ 

ขอ ๕๓  ก่ิงกาชาดอําเภอหนึ่งใหมีคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอไดจํานวนไมนอย

กวาย่ีสิบหาคน แตไมเกินสามสิบคน ประกอบดวย 
(๑) นายกก่ิงกาชาดอําเภอ   เปนประธาน 
(๒) รองนายกก่ิงกาชาดอําเภอ จํานวนไมเกินสามคน  เปนรองประธาน 

(๓) เหรัญญิก 
(๔) เลขานุการ 
(๕) กรรมการอ่ืน ๆ จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคนแตไมเกินย่ีสิบส่ีคน 

     ใหนายอําเภอหรือผูท่ีสภากาชาดไทยมอบหมายเปนผูเสนอช่ือผูสมควรดํารง

ตําแหนงนายกก่ิงกาชาดอาํเภอ รองนายกก่ิงกาชาดอําเภอ เหรัญญิก และเลขานุการ ใหนายกเหลา

กาชาดจังหวัดพิจารณานําเสนอใหสภากาชาดไทยพิจารณา เม่ือสภากาชาดไทยเห็นชอบแลว  
ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดแตงตั้ง 

กรรมการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง (๕) ใหนายกกิ่งกาชาดอําเภอแตงตั้งไดจาํนวนก่ึงหนึ่ง

และใหสมาชิกประเภทสามัญข้ึนไปในอําเภอนั้นซึ่งไดรับหมายเลขสมาชิกจากสภากาชาดไทยเรียบรอย

แลวเปนผูเลือกอีกจาํนวนก่ึงหนึ่งแลวใหนายกก่ิงกาชาดอําเภอแตงตั้ง ถามีเหตุจาํเปนไมสามารถทํา

การเลือกไดใหรายงานสภากาชาดไทยทราบและขอขยายเวลาออกไปไดเทาท่ีจําเปน การเลือกให

เปนไปตามขอระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทยกําหนด  
ใหนายกก่ิงกาชาดอําเภอแตงตั้งผูชวยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ ผูชวยเหรัญญิกหรือ

ผูชวยเลขานุการ ตามที่เห็นสมควรจํานวนไมเกินตําแหนงละสามคน ท้ังนี้ ตองไมเปนกรรมการกิ่ง

กาชาดอําเภอ 
นายกก่ิงกาชาดอําเภออาจแตงตั้งผูท่ีไดเคยชวยเหลือหรือกําลังทําการชวยเหลือใน

กิจการกาชาดเปนท่ีปรึกษาไดตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ตองไมเปนกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ หรือ

ผูชวยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ หรือผูชวยเหรัญญิก หรือผูชวยเลขานุการ ของก่ิงกาชาดอําเภอ 
ใหนายกก่ิงกาชาดอําเภอรายงานการแตงตั้งกรรมการอ่ืน ผูชวยนายกก่ิงกาชาด

อําเภอ ผูชวยเหรัญญิก ผูชวยเลขานุการหรือท่ีปรึกษาไปยังเหลากาชาดจังหวัด เพ่ือใหนายกเหลากาชาด

จังหวัดข้ึนทะเบียนไวเปนหลักฐานและรายงานใหสภากาชาดไทยทราบ 
ขอ ๕๓/๑  คณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอตามขอ ๕๓ มีวาระอยูในตาํแหนงคราว

ละสองป นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง แตจะดาํรงตําแหนงตดิตอกันเกินสามวาระไมได 
 



 ๑๐

 
กรณีกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอตามขอ ๕๓ ดํารงตําแหนงครบวาระใหดําเนนิการ

แตงตั้งหรือเลือกกรรมการ แลวแตกรณีแทนตาํแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีครบวาระ 
ขอ ๕๓/๒  คณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี ้
ก. คุณสมบตัท่ัิวไป 

       (๑) เปนผูบรรลุนติิภาวะตามกฎหมาย 
                 (๒) เปนสมาชิกประเภทสามัญข้ึนไปในอําเภอนัน้ซึ่งไดรับหมายเลขสมาชิกจาก

สภากาชาดไทยเรียบรอยแลว และกรณีเปนสมาชิกประเภทสามญัรายปตองไมขาดสงเงินบาํรุงรายป                  
(๓) เปนผูเล่ือมใสในหลักการกาชาด 
(๔) เปนผูมีจิตศรัทธาในการกุศล เปนท่ียอมรับของประชาชนและสนใจในกิจการ

ของสภากาชาดไทย  
        (๕) เปนผูท่ีอุทิศเวลาและสามารถปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอําเภอได 

                  (๖) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 
(๗) ไมเปนกรรมการเหลากาชาดจังหวัด ผูชวยนายกเหลากาชาดจังหวัด เหรัญญกิ 

เลขานุการ หรือท่ีปรึกษาของเหลากาชาดจังหวัด 
(๘) ไมเปนเจาหนาท่ีของสภากาชาดไทย       

 ข. ลักษณะตองหาม 
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเปนกรรมการหรือผูดํารงตาํแหนงท่ี

รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมืองท่ีรับผิดชอบในการ

บริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหาร

ทองถ่ินหรือขาราชการการเมือง 
(๓) เปนผูท่ีมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบตัหินาท่ีได                       
(๔) เปนผูไรความสามารถหรือวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) เปนผูมีอิทธิพลหรือเสียช่ือในทางพาลหรือทางทุจริตหรือบกพรองในศีลธรรม

อันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม   
(๖) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ขอ ๕๓/๓  กรรมการก่ิงกาชาดอําเภอตองพนจากตาํแหนง ดวยเหตใุดเหตุหนึ่ง 

ดังตอไปนี ้
       (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก 
       (๓) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕๓/๒ 
       (๔) สภานายกเห็นสมควรใหพนจากตําแหนงตามขอ ๔๗/๕ 
      (๕) พนวาระตามขอ ๕๓/๑ 



 ๑๑

                 (๖) สมาชิกภาพของสมาชิกสภากาชาดไทยสิ้นสุดลงตามขอ ๒๑ (๔) 
       (๗) ขาดจากสมาชิกตามกฎหมายวาดวยสภากาชาดไทย  
       (๘) กระทําการหรือละเวนกระทําการอ่ืนใดเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยอาศัย 

อํานาจหนาท่ีในตาํแหนงกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอ สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนหรือในทางการเมือง 
          (๙) ขาดประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอสามคร้ังตดิตอกันโดยไมมีเหตุผล 

อันสมควร หรือจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
กรณีนายกก่ิงกาชาดอําเภอพนจากตําแหนง ใหรองนายกก่ิงกาชาดอําเภอ เหรัญญกิ 

เลขานุการ ผูชวยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ และท่ีปรึกษานายกก่ิงกาชาดอําเภอ พนจากตําแหนงดวย 
        กรณีเหรัญญิกหรือเลขานุการพนจากตําแหนงใหผูชวยเหรัญญิกหรือผูชวยเลขานุการ

แลวแตกรณี พนจากตําแหนงดวย 
หลักเกณฑและวิธีการส่ังใหพนจากตาํแหนงตาม (๓) (๔) (๘) และ (๙) ใหเปนไปตาม

ขอระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทยกําหนด 

ขอ ๕๓/๔  เม่ือตาํแหนงกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอตามขอ ๕๓ วางลงเพราะเหตุตอง

พนจากตาํแหนงตามขอ ๕๓/๓ เวนแตการพนจากตําแหนงแลวมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงแทน

เหลือไมถึงหกสิบวัน ใหดาํเนนิการแตงตั้งหรือเลือกกรรมการแทนตาํแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนบัแต

วันวาง  ดังตอไปนี ้ 
        (๑) กรณีตาํแหนงนายกก่ิงกาชาดอําเภอวางลง ใหนายอําเภอหรือผูท่ีสภากาชาดไทย

มอบหมายเปนผูเสนอช่ือผูสมควรดํารงตาํแหนงนายกกิ่งกาชาดอําเภอ ใหนายกเหลากาชาด

จังหวัดพิจารณานาํเสนอใหสภากาชาดไทยพิจารณา เม่ือสภากาชาดไทยเห็นชอบแลวใหนายก

เหลากาชาดจงัหวัดแตงตั้ง  
                  (๒) กรณีตําแหนงรองนายกก่ิงกาชาดอําเภอ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการวางลง 

ใหนายอาํเภอหรือผูท่ีสภากาชาดไทยมอบหมายเปนผูเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงรองนายกก่ิง

กาชาดอําเภอ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ ใหนายกเหลากาชาดจังหวัดพิจารณานาํเสนอให

สภากาชาดไทยพิจารณา เม่ือสภากาชาดไทยไดเห็นชอบแลวใหนายกเหลากาชาดจังหวัดแตงตั้ง  
        (๓) กรณีตําแหนงกรรมการอื่น ๆ วางลง ใหนายกก่ิงกาชาดอําเภอแตงตั้งหรือจัด

ใหมีการเลือกแลวแตกรณีตามขอ ๕๓ วรรคสาม แทนตาํแหนงท่ีวาง และใหอยูในตาํแหนงได

เพียงเทาวาระของกรรมการซ่ึงตนดํารงตาํแหนงแทน 
                   กรณีตําแหนงผูชวยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ หรือผูชวยเหรัญญิก หรือผูชวยเลขานุการ 

วางลง ใหนายกก่ิงกาชาดอําเภอแตงตั้งแทนตาํแหนงท่ีวาง  
 กรณีไมมีคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอใหนายอาํเภอหรือผูท่ีสภากาชาดไทย

มอบหมายเปนผูปฏิบตัิหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอ 

   ๔. การจัดการทรัพยสินของกิ่งกาชาดอําเภอ 
ขอ ๕๔ ทรัพยสินซึ่งมีอยูหรือจะมีข้ึนในก่ิงกาชาดอําเภอยอมเปนทรัพยสินของ

สภากาชาดไทยท้ังส้ิน 

ทรัพยสินซึ่งผูบริจาคระบุใหใชเพ่ือประโยชนของก่ิงกาชาดอําเภอนั้น หรือซึ่ง 



 ๑๒

สภากาชาดไทยมอบหมายใหก่ิงกาชาดอําเภอครอบครองใชเก็บดอกผลและจัดหาประโยชนได 
ภายใตขอบังคับและขอระเบียบวาดวยการนั้น กรณีการจัดหาประโยชนในอสังหาริมทรัพย  
ตองไดรับอนุมัติจากสภากาชาดไทย 

ขอ ๕๔/๑  เงินบํารุงและเงินรายไดอ่ืนซึ่งก่ิงกาชาดอําเภอเปนผูจัดหาหรือไดมา

ตามขอ ๕๔ ใหใชเพ่ือกิจการของสภากาชาดไทยในอําเภอนั้นได เวนแตสภากาชาดไทยจะสั่งเปน

อยางอ่ืน 
ในกรณีจําเปนสภากาชาดไทยหรือเหลากาชาดจังหวัดอาจสงเงินชวยเหลือก่ิงกาชาด

อําเภอไดตามแตจะเห็นสมควร 
๕. การปฏิบัติหนาที่ของกิ่งกาชาดอําเภอ 

ขอ ๕๕  คณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ มีภาระหนาท่ีภายในอําเภอของตนตาม

พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ขอระเบียบ คําส่ังของสภากาชาดไทย ระเบียบปฏิบัติสําหรับก่ิงกาชาดอําเภอ 

นโยบายของเหลากาชาดจังหวัด และดําเนินการตามแผนงานท่ีสภากาชาดไทยไดอนุมัติแลว 
ใหนายกก่ิงกาชาดอําเภอจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอปหนึง่ไม

นอยกวาสามคร้ังหรือจัดใหมีการประชุมวิสามัญก็ไดเม่ือมีเหตุจําเปน 
ใหคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอตองเขารวมประชุมกับคณะกรรมการเหลากาชาด

จังหวัดอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
                         ขอ ๕๕/๑ สภากาชาดไทยอาจมอบใหบรรดาก่ิงกาชาดอําเภอรับสมาชิกในนาม

ของสภากาชาดไทยได และรายงานใหนายกเหลากาชาดจังหวัดรวบรวมเงินบํารุงพรอมรายนาม

สมาชิกสงใหสภากาชาดไทยขึ้นทะเบียน ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีรับสมัคร 
ขอ ๕๕/๒  การปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอําเภอ ซึ่งขอบังคับนี้มิไดหามเร่ืองการ

มอบอํานาจไวหรือมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายกก่ิงกาชาดอําเภออาจมอบ

อํานาจเปนหนังสือ ใหรองนายกก่ิงกาชาดอําเภอหรือกรรมการอื่นเปนผูปฏิบัติงานแทนได และให

อยูในความรับผิดชอบของนายกก่ิงกาชาดอําเภอนั้น 
ขอ ๕๕/๓  ในกรณีท่ีนายกก่ิงกาชาดอําเภอไมอาจปฏิบัติงานไดใหรองนายกก่ิง

กาชาดอําเภอคนท่ีหนึ่งเปนผูรักษาการแทน ถาไมมีรองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคนท่ีหนึ่งหรือมีแต

ไมอาจปฏิบัติงานไดใหรองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคนท่ีสองเปนผูรักษาการแทน ถาไมมีรองนายก

ก่ิงกาชาดอําเภอคนท่ีสองหรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานไดใหรองนายกก่ิงกาชาดอําเภอคนท่ีสามเปน

ผูรักษาการแทนถาไมมีรองนายกกิ่งกาชาดอําเภอหรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานไดใหนายอําเภอ

รายงานนายกเหลากาชาดจังหวัดแตงตั้งกรรมการอ่ืนคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนและ

รายงานสภากาชาดไทยทราบ 
ขอ ๕๕/๔  เม่ือไดจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอข้ึนในทองท่ีใดแลว ใหคณะกรรมการ

เหลากาชาดจังหวัดกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอ ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคการจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอ พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ขอระเบียบ คําส่ังของ

สภากาชาดไทย  ระเบียบปฏิบัติสําหรับก่ิงกาชาดอําเภอ นโยบายของเหลากาชาดจังหวัด และ 
แผนงานท่ีสภากาชาดไทยอนุมัติ หากมีความจําเปนจะตองมอบหมายงานหรือมอบอํานาจหนาท่ีให 
ก่ิงกาชาดอําเภอ ก็ใหดําเนินการไดตามที่เห็นสมควร และตามระเบียบวาดวยการนั้น 



 ๑๓

 

สวนที่ ๙ 
บทเบ็ดเตล็ด 

ขอ ๕๖  ใหคณะกรรมการบริหารวางขอระเบียบวาดวยอํานาจหนาท่ี การเขาดํารง

ตําแหนง การพนจากตําแหนง การดําเนินงาน และการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับภาระหนาท่ีของ

คณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด คณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ และผูแทนภาคได 
ขอ ๕๖/๑ กรณีเหลากาชาดจังหวัดใดไมสามารถปฏิบัติงานไดตามท่ีแสดงความ

จํานงไวในแผนงาน สภากาชาดไทยจะเขาดําเนินกิจการของเหลากาชาดจังหวัดนั้นเอง หรือจะส่ัง

ยุบเหลากาชาดจังหวัดนั้นเสียก็ไดตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร 
กรณีก่ิงกาชาดอําเภอใดไมสามารถปฏิบัติงานไดตามท่ีแสดงความจํานงไวใน

แผนงาน สภากาชาดไทยจะเขาดําเนินกิจการของก่ิงกาชาดอําเภอนั้นเองหรือมอบหมายใหเหลา

กาชาดจังหวัดเขาดําเนินการในก่ิงกาชาดอําเภอนั้นหรือจะส่ังยุบก่ิงกาชาดอําเภอนั้นเสียก็ได ตาม

ขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร 

บทเฉพาะกาล 
ขอ ๔ ใหกรรมการเหลากาชาดจังหวัดหรือกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอท่ีไมมีวาระ

การดํารงตาํแหนงซึ่งดํารงตาํแหนงอยูกอนวันท่ีขอบังคบันี้มีผลใชบังคับใหดํารงตาํแหนงตอไป

จนกวาจะพนจากตาํแหนงตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ โดยใหเร่ิมนับวาระการดาํรงตาํแหนงนบัแต

วันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคบั  สําหรับผูแทนภาคและกรรมการอื่นท่ีมีวาระการดาํรงตําแหนงให

เปนไปตามขอบังคับเดิม 
ผูแทนภาคซึ่งดํารงตาํแหนงอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ผูใดตองพนจาก

ตําแหนงตามขอ ๕๐/๒ (๔) ประกอบขอ ๔๗/๒ ก (๘) และ ขอ ๔๗/๒ ข (๑) หรือ (๒) แหง

ขอบังคับนี ้ใหผูนั้นยังคงอยูในตาํแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามขอบังคับเดิม 
กรรมการเหลากาชาดจังหวัดซึ่งดาํรงตําแหนงอยูกอนวันท่ีขอบังคับนีมี้ผลใชบังคบั 

ผูใดตองพนจากตาํแหนงตามขอ ๔๗/๒ ก (๗) หรือ (๘) หรือ ขอ ๔๗/๒ ข (๑) หรือ (๒) 

แหงขอบังคับนี้ ใหผูนั้นยังคงอยูในตาํแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามขอบังคบัเดิม  
กรรมการกิ่งกาชาดอําเภอซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ผูใด

ตองพนจากตาํแหนงตามขอ ๕๓/๒ ก (๗) หรือ (๘) หรือ ขอ ๔๗/๒ ข (๑) หรือ (๒) แหง

ขอบังคับนี้ ใหผูนั้นยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามขอบังคับเดิม  

ขอบังคบันี้ใหไว ณ วันท่ี ๑๕  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๓            

         
 

                          

                        (นายแผน  วรณเมธี) 

                      เลขาธิการฯ  ปฏิบัติการแทน 
                      อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย 




