
 หน้า   ๓๓ 
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ข้อบังคับสภากาชาดไทย 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๘๑)  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

หมวดที่  ๘  ว่าด้วย  เหล่ากาชาดจังหวัด 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยเพิ่มเติม   
พระพุทธศักราช  ๒๔๖๓  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย   
ทรงพระราชดําริว่า  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภากาชาดไทย  หมวดที่  ๘  ว่าด้วย   
เหล่ากาชาดจังหวัด  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ได้มีการเปล่ียนแปลงไป  และ
โดยอนุมัติและความยินยอมของคณะกรรมการสภากาชาดไทยตามข้อ  ๑๐  แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย  
พระพุทธศักราช  ๒๕๐๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้วางข้อบังคับขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสภากาชาดไทย  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๘๑)  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวดที่  ๘  เหล่ากาชาดจังหวัด  แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย  

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๗๔)  และ  (ฉบับที่  ๗๕)  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

หมวดที่  ๘ 
เหล่ากาชาดจังหวัด 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด 

 
 

ข้อ ๔๕ เพื่อให้บรรดาสมาชิกสภากาชาดไทยตามจังหวัดในภูมิภาคได้มีส่วนดําริและดําเนิน
กิจการกาชาดได้ตามความต้องการ  ให้จัดการกาชาดในจังหวัดขึ้นเป็นองค์การเรียกว่า  “เหล่ากาชาดจังหวัด”  
นําหน้านามของจังหวัดนั้น   

ข้อ  ๔๕/๑  จังหวัดหนึ่งให้มีเหล่ากาชาดจังหวัดได้เพียงแห่งเดียว  การขอจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด
สามารถดําเนินการได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร้องขอ  หรือ 
(๒) บรรดาสมาชิกสภากาชาดไทยตั้งแต่ประเภทสามัญขึ้นไป  ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด   

ไม่น้อยกว่าสามสิบคนรวมกันทําเร่ืองราวเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบการขอให้จัดตั้ง  
เหล่ากาชาดจังหวัด 
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ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดย่ืนเร่ืองราวแสดงความจํานงการขอจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดต่ออุปนายก
ผู้อํานวยการพิจารณาพร้อมด้วยแผนงาน  รายละเอียดของงบประมาณรายได้และรายจ่ายให้ชัดเจน 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด 

ให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  พิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด  
หากเห็นสมควรที่จะตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น  ให้นําเสนอสภานายกพิจารณาอนุญาต 

ส่วนที่  ๒ 
วัตถุประสงค์ของเหล่ากาชาดจังหวัด 

 
 

ข้อ ๔๖ วัตถุประสงค์การจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 
(๒) ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  และผู้ด้อยโอกาส  

โดยเฉพาะในถ่ินทุรกันดาร  ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจําเป็น 
(๓) รับบริจาคโลหิต  ดวงตา  และอวัยวะอื่น 
(๔) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๕) สนับสนุนและส่งเสริม  กิจการยุวกาชาด  อาสากาชาด  จิตอาสาสภากาชาดไทย  และ

กิจการต่าง ๆ  ของสภากาชาดไทย 
(๖) ดําเนินการตามโครงการในพระราชดําริ 
(๗) เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาดจังหวัด  ตามท่ี

สภากาชาดไทยมอบหมาย 
(๘) ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด  และการสร้างจิตสํานึกในเมตตาธรรม

และมนุษยธรรม 

สว่นที่  ๓ 
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 

 
 

ข้อ ๔๗ เหล่ากาชาดจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดได้จํานวนไม่น้อยกว่า
สามสิบคน  แต่ไม่เกินสามสิบห้าคน  ประกอบด้วย 

(๑) นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  เป็นประธาน 
(๒) รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  จํานวนไม่เกินสี่คน  เป็นรองประธาน 
(๓) เหรัญญิก 
(๔) เลขานุการ 
(๕) กรรมการอื่น ๆ  จํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่คนแต่ไม่เกินย่ีสิบแปดคน   
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ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่สภากาชาดไทยมอบหมายเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  เหรัญญิก  และเลขานุการ  ให้สภากาชาดไทยแต่งตั้ง 

สภากาชาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ   
เหล่ากาชาดจังหวัด 

กรรมการอ่ืน ๆ  ตามวรรคหน่ึง  (๕)  ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้งได้จํานวนก่ึงหนึ่ง   
และให้สมาชิกประเภทสามัญขึ้นไปในจังหวัดนั้น  ซึ่งได้รับหมายเลขสมาชิกจากสภากาชาดไทยเรียบร้อยแล้ว  
เป็นผู้เลือกได้อีกจํานวนก่ึงหนึ่ง  แล้วให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้ง  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่สามารถ 
ทําการเลือกได้ให้รายงานสภากาชาดไทยทราบ  และขอขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จําเป็น  การเลือกให้เป็นไป 
ตามระเบียบสภากาชาดไทยกําหนด 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้ช่วยเหรัญญิก  หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการตามที่เห็นสมควร  จํานวนไม่เกินตําแหน่งละสามคน  ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นกรรมการ 
เหล่ากาชาดจังหวัด   

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดโดยความเห็นชอบของประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  
อาจแต่งตั้งผู้ที่ได้เคยช่วยเหลือหรือกําลังทําการช่วยเหลือในกิจการกาชาดเป็นที่ปรึกษาได้ตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  หรือผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หรือผู้ช่วยเหรัญญิก  
หรือผู้ช่วยเลขานุการ  ของเหล่ากาชาดจังหวัด 

ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดรายงานการแต่งตั้งกรรมการอื่น ๆ  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  
ผู้ช่วยเหรัญญิก  ผู้ช่วยเลขานุการหรือที่ปรึกษา  ให้สภากาชาดไทยทราบ 

ข้อ  ๔๗/๑  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ตามข้อ  ๔๗  (๒)  และกรรมการอื่น ๆ  ตามข้อ  ๔๗  (๕)  
ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 
สามวาระไม่ได้   

กรณีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หรือกรรมการอื่น ๆ  ดํารงตําแหน่งติดต่อกันครบสามวาระ  
ให้เว้นการดํารงตําแหน่งหนึ่งวาระ 

กรณีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ดํารงตําแหน่งครบวาระ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอชื่อ 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งให้สภากาชาดไทยแต่งตั้ง  ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ครบวาระ   

กรณีกรรมการอื่น ๆ  ดํารงตําแหน่งครบวาระ  ให้ดําเนินการแต่งตั้งหรือเลือกแล้วแต่กรณี 
แทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ครบวาระ 

กรณีที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการอื่น ๆ  ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ 
ข้อ  ๔๗/๒  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้   
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
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 (๒) เป็นสมาชิกประเภทสามัญขึ้นไปในจังหวัดนั้น  ซึ่งได้รับหมายเลขสมาชิกจาก
สภากาชาดไทยเรียบร้อยแล้ว  และกรณีเป็นสมาชิกประเภทสามัญรายปีต้องไม่ขาดส่งเงินบํารุงรายปี 

 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในหลักการกาชาด 
 (๔) เป็นผู้มีจิตศรัทธาในการกุศล  เป็นที่ยอมรับของประชาชนและสนใจในกิจการของ

สภากาชาดไทย   
 (๕) เป็นผู้ที่อุทิศเวลาและสามารถปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดได้ 
 (๖) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
 (๗) ไม่เป็นกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ  ผู้ช่วยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  ผู้ช่วยเหรัญญิก  

ผู้ช่วยเลขานุการ  และที่ปรึกษาของก่ิงกาชาดอําเภอ 
 (๘) ไม่เป็นบุคลากรของสภากาชาดไทย 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบ 

ในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือข้าราชการการเมือง 

 (๓) เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
 (๔) เป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๕) เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

จนเป็นที่รังเกียจของสังคม   
 (๖) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ  ๔๗/๓  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๗/๒ 
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๔๗/๕ 
(๕) พ้นวาระตามข้อ  ๔๗/๑ 
(๖) สมาชิกภาพของสมาชิกสภากาชาดไทยสิ้นสุดลงตามข้อ  ๒๑  (๓)   
(๗) ขาดจากสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยสภากาชาดไทย 
(๘) กระทําการหรือละเว้นกระทําการอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยอาศัยอํานาจหน้าที่ 

ในตําแหน่งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  สําหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือในทางการเมือง   



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๑ 
   

 

(๙) ขาดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
หรือจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดใดพ้นจากตําแหน่ง  ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  รองนายก  เหรัญญิก
เลขานุการ  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ประธานและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น  
พ้นจากตําแหน่งด้วย 

กรณีเหรัญญิกหรือเลขานุการพ้นจากตําแหน่งให้ผู้ช่วยเหรัญญิกหรือผู้ช่วยเลขานุการ   
แล้วแต่กรณี  พ้นจากตําแหน่งด้วย 

การสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม  (๓)  (๔)  (๘)  และ  (๙)  ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรวจสอบ
และพิจารณาให้พ้นจากตําแหน่ง  แล้วรายงานสภากาชาดไทยทราบ   

ข้อ  ๔๗/๔  เม่ือตําแหน่งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ตามข้อ  ๔๗  ว่างลงเพราะเหตุต้องพ้นจาก
ตําแหน่งตามข้อ  ๔๗/๓  เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งแล้วมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งแทนเหลือไม่ถึง
สามสิบวันให้ดําเนินการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ภายในหกสิบวันนับแต่วันว่าง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีตําแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หรือรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หรือเหรัญญิก  
หรือเลขานุการว่างลง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่สภากาชาดไทยมอบหมายเป็นผู้เสนอชื่อ  ผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หรือรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หรือเหรัญญิก  หรือเลขานุการ   
ให้สภากาชาดไทยแต่งตั้ง 

(๒) กรณีตําแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดว่างลง  เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดพ้นจาก
ตําแหน่งและยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งแทน  ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นผู้แต่งตั้ง 
ผู้รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  เหรัญญิก  และเลขานุการ  แล้วรายงานให้สภากาชาดไทยทราบ  
จนกว่าจะมีการดําเนินการตามข้อ  ๔๗  วรรคสอง 

(๓) กรณีตําแหน่งกรรมการอื่น ๆ  ว่างลง  ให้ดําเนินการเลือกกรรมการตามข้อ  ๔๗  วรรคสี่  
แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 

กรณีตําแหน่งผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หรือผู้ช่วยเหรัญญิก  หรือผู้ช่วยเลขานุการว่างลง  
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอาจแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้   

กรณีไม่มีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่สภากาชาดไทย
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 

ข้อ  ๔๗/๕  กรณีสภากาชาดไทยได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด   
รองนายก  เหรัญญิก  และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดผู้ใด  บกพร่องทางความประพฤติหรือความสามารถ 
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  สภานายกจะสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๑ 
   

 

กรณีเหล่ากาชาดจังหวัด  และก่ิงกาชาดอําเภอ  ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอื่น ๆ  
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้ช่วยเหรัญญิก  ผู้ช่วยเลขานุการ  ที่ปรึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัด   
หรือนายกก่ิงกาชาด  รองนายก  เหรัญญิก  เลขานุการ  กรรมการอ่ืน ๆ  ผู้ช่วยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  
ผู้ช่วยเหรัญญิก  ผู้ช่วยเลขานุการ  ที่ปรึกษาของก่ิงกาชาดอําเภอผู้ใด  บกพร่องทางความประพฤติ   
หรือความสามารถไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง   
แล้วรายงานสภากาชาดไทยทราบ 

ส่วนที่  ๔ 
การจัดการทรัพย์สินของเหล่ากาชาดจังหวัด 

 
 

ข้อ ๔๘ ทรัพย์สินซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นในเหล่ากาชาดจังหวัดย่อมเป็นทรัพย์สินของสภากาชาดไทยทั้งสิ้น 
ทรัพย์สินซึ่งผู้บริจาคระบุให้ใช้เพื่อประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น  หรือซึ่งสภากาชาดไทย

มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดครอบครองใช้เก็บดอกผลและจัดหาประโยชน์ได้ภายใต้ข้อบังคับและ 
ข้อระเบียบว่าด้วยการนั้น  กรณีการจดัหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย 

ข้อ  ๔๘/๑  บรรดารายรับ  เงินอุดหนุน  เงินบํารุงและเงินรายได้อื่น  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด 
เป็นผู้จัดหาหรือได้มา  ให้ถือเป็นเงินของสภากาชาดไทยทั้งสิ้น  โดยมอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัด 
ไว้เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยในจังหวัดนั้น  เว้นแต่สภากาชาดไทยจะสั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีจําเป็นสภากาชาดไทยอาจส่งเงินและหรือทรัพย์สินช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัด  และ
เหล่ากาชาดจังหวัดอาจส่งเงินและหรือทรัพย์สินช่วยเหลือก่ิงกาชาดอําเภอได้  ตามแต่เห็นสมควร 

ส่วนที่  ๕ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัด 

 
 

ข้อ ๔๙ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  มีภาระหน้าที่ภายในจังหวัดของตนตามพระราชบัญญัติ  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งของสภากาชาดไทย  และแนวทางปฏิบัติสําหรับเหล่ากาชาดจังหวัด  ทั้งนี้
จะต้องกําหนดนโยบายและดําเนินการตามแผนงานที่สภากาชาดไทยได้อนุมัติแล้ว   

ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปีหนึ่ง 
ไม่น้อยกว่าสามคร้ัง 

ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจัดให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  และคณะกรรมการ 
ก่ิงกาชาดอําเภอมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ข้อ  ๔๙/๑  ให้บรรดาเหล่ากาชาดจังหวัดรับสมัครสมาชิกในนามของสภากาชาดไทย  โดยเงิน
บํารุงค่าสมาชิกให้เป็นรายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัด  และให้ส่งรายนามผู้สมัครสมาชิกพร้อมสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน  ให้สภากาชาดไทยข้ึนทะเบียน  ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่รับสมัคร 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๑ 
   

 

ข้อ  ๔๙/๒  การปฏิบัติงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ซึ่งข้อบังคับนี้มิได้ห้ามเร่ืองการมอบอํานาจไว้
หรือมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือ  
ให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการอื่นเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนได้  และให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น 

ข้อ  ๔๙/๓  ในกรณีที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
คนที่หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคนที่หนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้
ให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคนที่สองเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคนที่สอง 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคนที่สามเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าไม่มี 
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคนที่สามหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคนที่สี่
เป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานสภากาชาดไทยแต่งตั้งกรรมการอื่นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

ส่วนที่  ๖ 
ผู้แทนภาค 

 
 

ข้อ ๕๐ เพื่อที่จะให้มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย  ให้รวมเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าเป็นภาค  ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสภากาชาดไทย 

ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดในแต่ละภาคดําเนินการเลือกกันเอง  ภาคละหนึ่งคน  เพื่อเป็นผู้แทน
ภาคเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภากาชาดไทย  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จัดให้มีการเลือก
เป็นผู้เสนอชื่อให้สภากาชาดไทยประกาศแต่งตั้งเป็นกรรมการสภากาชาดไทย   

การเลือกนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อเป็นผู้แทนภาค  ให้เป็นไปตามระเบียบสภากาชาดไทยกําหนด   
ให้ผู้แทนภาคแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภายในภาคเป็นรองผู้แทนภาคภายในสามสิบวัน  

นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนภาค  เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้แทนภาคได้ไม่เกินสองคน   
ในกรณีผู้แทนภาคไม่แต่งตั้งรองผู้แทนภาคภายในสามสิบวัน  ให้สภากาชาดไทยเป็นผู้พิจารณา

แต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาคเป็นรองผู้แทนภาคได้ไม่เกินสองคน   
ข้อ  ๕๐/๑  ผู้แทนภาค  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  แต่อาจได้รับเลือกอีกได้ 
ข้อ  ๕๐/๒  ผู้แทนภาคต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากตําแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 

ซึ่งอยู่ในภาคเดียวกัน 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔๗/๒   
(๕) สภานายกเห็นสมควรให้พ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๔๗/๕ 



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๑ 
   

 

(๖) พ้นวาระตามข้อ  ๕๐/๑ 
(๗) สมาชิกภาพของสมาชิกสภากาชาดไทยสิ้นสุดลงตามข้อ  ๒๑  (๓) 
(๘) ขาดจากสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยสภากาชาดไทย   
เม่ือผู้แทนภาคพ้นจากตําแหน่งให้ดําเนินการเลือกนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขึ้นเป็นผู้แทนภาค

ตามข้อ  ๕๐  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันว่างและให้ตําแหน่งรองผู้แทนภาคสิ้นสุดลงเม่ือ
สภากาชาดไทยได้ประกาศแต่งตั้งผู้แทนภาคตามข้อ  ๕๐  วรรคสองแล้ว   

กรณีผู้แทนภาคได้พ้นจากตําแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายก 
เหล่ากาชาดจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ในภาคเดียวกันต่อเนื่องกัน  ให้ถือว่ายังคงเป็นผู้แทนภาค   
ในคณะกรรมการสภากาชาดไทยตามวาระเดิม  ทั้งนี้ให้ตําแหน่งรองผู้แทนภาคยงัคงอยู่เช่นเดิม 

การสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามระเบียบสภากาชาดไทยกําหนด 
ข้อ  ๕๐/๓  ผู้แทนภาค  มีภาระหน้าที่ภายในภาคของตน  ดังนี้   
(๑) เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด

ภายในภาค  ตามพระราชบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งของสภากาชาดไทย  และแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเหล่ากาชาดจังหวัด   

(๒) จัดให้มีการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภายในภาคปีหนึ่ง  ไม่น้อยกว่าสามคร้ัง 
(๓) แจ้งผลการประชุมกับคณะกรรมการสภากาชาดไทยที่ตนได้เข้าร่วมประชุมหรือเร่ืองอื่นใด

ที่ควรแจ้งให้เหล่ากาชาดจังหวัดทราบ 
(๔) ต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภากาชาดไทยอย่างสมํ่าเสมอ  ในกรณีที่ไม่อาจ 

เขา้ร่วมประชุมได้  ให้มีหนังสือมอบหมายรองผู้แทนภาคคนใดคนหน่ึงภายในภาคเข้าประชุมแทน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้แทนภาคอาจตกลงร่วมกันจัดให้มีการประชุม

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระหว่างภาคร่วมกันได้หรือตามที่สภากาชาดไทยเห็นเป็นการสมควรให้นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระหว่างภาคได้มีการประชุมร่วมกัน 

ข้อ  ๕๐/๔  การปฏิบัติงานของผู้แทนภาค  ซึ่งข้อบังคับนี้มิได้ห้ามเร่ืองการมอบอํานาจไว้หรือ
มิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้แทนภาคอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือ  ให้รองผู้แทนภาค
หรือนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภายในภาคของตนเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนได้  และให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้แทนภาคนั้น 

ข้อ  ๕๐/๕  ในกรณีที่ผู้แทนภาคไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้รองผู้แทนภาคคนที่หนึ่ง  เป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้าไม่มีรองผู้แทนภาคคนที่หนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้รองผู้แทนภาคคนที่สอง  เป็นผู้รักษาการแทน   
ถ้าไม่มีรองผู้แทนภาคหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภายในภาค  ที่มีอาวุโสสูงสุด 
เป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองผู้แทนภาคหรือไม่มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภายในภาคหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติงานได้  ให้สภากาชาดไทยมอบหมายนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคนใดคนหนึ่งในภาคอื่นเป็นผู้รักษาการแทน 
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ส่วนที่  ๗ 
ก่ิงกาชาดอําเภอ 

 
 

๑.  การจัดตัง้กิ่งกาชาดอําเภอ 

ข้อ ๕๑ เพื่อให้บรรดาสมาชิกสภากาชาดไทยตามอําเภอในภูมิภาคได้มีส่วนดําริและดําเนิน
กิจการกาชาดได้ตามความต้องการเพื่อช่วยประสานงานและแบ่งเบาภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด   
ให้จัดการกาชาดในอําเภอนั้นขึ้นเป็นองค์การเรียกว่า  “ก่ิงกาชาดอําเภอ”  นําหน้านามของอําเภอนั้น 

ข้อ  ๕๑/๑  อําเภอหน่ึงให้มีก่ิงกาชาดอําเภอได้เพียงแห่งเดียว  การขอจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอ
สามารถดําเนินการได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอขึ้น   
ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแจ้งให้นายอําเภอแห่งท้องที่นั้น  ย่ืนเร่ืองราวแสดงความจํานงจัดตั้ง 
ก่ิงกาชาดอําเภอ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หรือ 

(๒) นายอําเภอย่ืนเร่ืองราวแสดงความจํานงขอจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  หรือ 

(๓) บรรดาสมาชิกสภากาชาดไทยตั้งแต่ประเภทสามัญขึ้นไป  ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนั้น 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนรวมกันทําเร่ืองราวเสนอต่อนายอําเภอเพื่อย่ืนเร่ืองราวแสดงความจํานงขอจัดตั้ง 
ก่ิงกาชาดอําเภอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ 

การย่ืนเร่ืองราวแสดงความจํานงการขอจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอจะต้องเสนอแผนงานพร้อมด้วย
รายละเอียดของงบประมาณ  รายได้และรายจ่ายให้ชัดเจน  เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเร่ืองการขอจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอต่อสภากาชาดไทยพิจารณาอนุมัติ 

๒.  วัตถุประสงค์ของกิ่งกาชาดอําเภอ 

ข้อ ๕๒ วัตถุประสงค์การจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 
(๒) ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  และผู้ด้อยโอกาส  

โดยเฉพาะในถ่ินทุรกันดาร  ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจําเป็น 
(๓) รับบริจาคโลหิต  ดวงตา  และอวัยวะอื่น 
(๔) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๕) สนับสนุนและส่งเสริม  กิจการยุวกาชาด  อาสากาชาด  จิตอาสาสภากาชาดไทย  และ

กิจการต่าง ๆ  ของสภากาชาดไทย 
(๖) ดําเนินการตามโครงการในพระราชดําริ 
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(๗) เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดในอําเภอของตนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๘) ส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด  และการสร้างจิตสํานึกในเมตตาธรรมและ
มนุษยธรรม 

๓.  คณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอ 

ข้อ ๕๓ ก่ิงกาชาดอําเภอหน่ึงให้มีคณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอได้จํานวนไม่น้อยกว่าสิบสี่คน  
แต่ไม่เกินสามสิบคน  ประกอบด้วย 

(๑) นายกก่ิงกาชาดอําเภอ  เป็นประธาน 
(๒) รองนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นรองประธาน 
(๓) เหรัญญิก 
(๔) เลขานุการ 
(๕) กรรมการอื่น ๆ  จํานวนไม่น้อยกว่าสิบคนแต่ไม่เกินย่ีสิบสี่คน 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งนายอําเภอ  เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ   

ก่ิงกาชาดอําเภอ 
ให้นายอําเภอหรือผู้ที่สภากาชาดไทยมอบหมายเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายก   

ก่ิงกาชาดอําเภอ  รองนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  เหรัญญิก  และเลขานุการ  ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
พิจารณานําเสนอให้สภากาชาดไทยพิจารณา  เม่ือสภากาชาดไทยเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแต่งตั้ง 

กรรมการอื่น ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  (๕)  ให้นายกก่ิงกาชาดอําเภอแต่งตั้งได้จํานวนก่ึงหนึ่งและให้
สมาชิกประเภทสามัญขึ้นไปในอําเภอนั้น  ซึ่งได้รับหมายเลขสมาชิกจากสภากาชาดไทยเรียบร้อยแล้ว   
เป็นผู้เลือกอีกจํานวนก่ึงหนึ่ง  แล้วเสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้ง  และรายงานให้สภากาชาดไทยทราบ   

กรณีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถทําการเลือกได้  ให้รายงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอขยายเวลาออก  
ไปได้เท่าที่จําเป็น  การเลือกให้เป็นไปตามระเบียบสภากาชาดไทยกําหนด   

นายกก่ิงกาชาดอําเภออาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  ผู้ช่วยเหรัญญิกหรือผู้ช่วยเลขานุการ  
ตามที่เห็นสมควรจํานวนไม่เกินตําแหน่งละสามคน  ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ 

นายกก่ิงกาชาดอําเภอโดยความเห็นชอบของประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ  
อาจแต่งตั้งผู้ที่ได้เคยช่วยเหลือหรือกําลังทําการช่วยเหลือในกิจการกาชาดเป็นที่ปรึกษาได้ตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ  หรือผู้ช่วยนายกกิ่งกาชาดอําเภอ  หรือผู้ช่วยเหรัญญิก   
หรือผู้ช่วยเลขานุการ  ของก่ิงกาชาดอําเภอ 

ให้นายกก่ิงกาชาดอําเภอรายงานการแต่งตั้งผู้ช่วยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  ผู้ช่วยเหรัญญิก  
ผู้ช่วยเลขานุการหรือที่ปรึกษาไปยังเหล่ากาชาดจังหวัด  เพื่อรายงานให้สภากาชาดไทยทราบ 
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ข้อ  ๕๓/๑  รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอ  ตามข้อ  ๕๓  (๒)  และกรรมการอื่น ๆ  ตามข้อ  ๕๓  (๕)   
มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสามวาระไม่ได้ 

กรณีรองนายกกิ่งกาชาดอําเภอ  หรือกรรมการอื่น ๆ  ดํารงตําแหน่งติดต่อกันครบสามวาระ   
ให้เว้นการดํารงตําแหน่งหนึ่งวาระ 

กรณีรองนายกกิ่งกาชาดอําเภอดํารงตําแหน่งครบวาระ  ให้นายอําเภอเสนอชื่อผู้สมควร 
ดํารงตําแหน่งให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจารณาเสนอให้สภากาชาดไทยพิจารณา  ภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ครบวาระ  เม่ือสภากาชาดไทยเห็นชอบแล้ว  ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้ง 

กรณีกรรมการตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหน่งครบวาระ  ให้ดําเนินการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการ
แล้วแตก่รณีแทนตําแหน่งที่ว่าง  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ   

กรณีที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามข้อ  ๕๓  วรรคสี่  ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งใหม่ 

ข้อ  ๕๓/๒  คณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
 (๒) เป็นสมาชิกประเภทสามัญขึ้นไปในอําเภอนั้นซึ่งได้รับหมายเลขสมาชิกจากสภากาชาดไทย

เรียบร้อยแล้ว  และกรณีเป็นสมาชิกประเภทสามัญรายปีต้องไม่ขาดส่งเงินบํารุงรายปี   
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในหลักการกาชาด 
 (๔) เป็นผู้มีจิตศรัทธาในการกุศล  เป็นที่ยอมรับของประชาชนและสนใจในกิจการของ

สภากาชาดไทย   
 (๕) เป็นผู้ที่อุทิศเวลาและสามารถปฏิบัติงานของก่ิงกาชาดอําเภอได้ 
 (๖) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
 (๗) ไม่เป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้ช่วยเหรัญญิก  

ผู้ช่วยเลขานุการ  หรือที่ปรึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัด 
 (๘) ไม่เป็นบุคลากรของสภากาชาดไทย   
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบ 

ในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือข้าราชการการเมือง 

 (๓) เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
 (๔) เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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 (๕) เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม   

 (๖) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ  ๕๓/๓  กรรมการก่ิงกาชาดอําเภอต้องพ้นจากตําแหน่ง  ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕๓/๒ 
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๔๗/๕ 
(๕) พ้นวาระตามข้อ  ๕๓/๑ 
(๖) สมาชิกภาพของสมาชิกสภากาชาดไทยสิ้นสุดลงตามข้อ  ๒๑  (๓) 
(๗) ขาดจากสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยสภากาชาดไทย   
(๘) กระทําการหรือละเว้นกระทําการอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยอาศัยอํานาจหน้าที่

ในตําแหน่งกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ  สําหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือในทางการเมือง 
(๙) ขาดประชุมคณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

หรือจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
นายอําเภอใดพ้นจากตําแหน่ง  ให้นายกก่ิงกาชาดอําเภอ  รองนายก  เหรัญญิก  เลขานุการ  

ผู้ช่วยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  ประธานและที่ปรึกษาคณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอนั้น  พ้นจากตําแหน่งด้วย 
กรณีเหรัญญิกหรือเลขานุการพ้นจากตําแหน่งให้ผู้ช่วยเหรัญญิกหรือผู้ช่วยเลขานุการ  แล้วแต่กรณี  

พ้นจากตําแหน่งด้วย 
การส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตาม  (๓)  (๔)  (๘)  และ  (๙)  ให้เป็นไปตามระเบียบสภากาชาดไทย

กําหนด 
ข้อ  ๕๓/๔  เม่ือตําแหน่งกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอตามข้อ  ๕๓  ว่างลงเพราะเหตุต้องพ้นจาก

ตําแหน่งตามข้อ  ๕๓/๓  เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งแล้วมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งแทนเหลือไม่ถึง
สามสิบวัน  ให้ดําเนินการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันว่าง  
ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีตําแหน่งนายกกิ่งกาชาดอําเภอ  หรือรองนายก  หรือเหรัญญิก  หรือเลขานุการ   
ก่ิงกาชาดอําเภอว่างลง  ให้นายอําเภอ  หรือผู้ที่สภากาชาดไทยมอบหมายเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควร 
ดํารงตําแหน่งนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  หรือรองนายก  หรือเหรัญญิก  หรือเลขานุการ  ก่ิงกาชาดอําเภอ  
ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเสนอสภากาชาดไทยพิจารณา  เ ม่ือสภากาชาดไทยเห็นชอบแล้ว   
ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้ง   
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(๒) กรณีตําแหน่งนายกก่ิงกาชาดอําเภอว่างลง  เนื่องจากนายอําเภอพ้นจากตําแหน่ง  และ 
ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งแทน  ให้ผู้รักษาราชการแทนนายอําเภอเสนอชื่อผู้รักษาการแทนนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  
เหรัญญิก  และเลขานุการ  ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง  แล้วรายงานสภากาชาดไทยทราบ   

(๓) กรณีตําแหน่งกรรมการอื่น ๆ  ว่างลงให้ดําเนินการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการแล้วแต่กรณี
ตามข้อ  ๕๓  วรรคสี่  แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน  
เสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้ง 

กรณีตําแหน่งผู้ช่วยนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  หรือผู้ช่วยเหรัญญิก  หรือผู้ช่วยเลขานุการว่างลง  
นายกก่ิงกาชาดอําเภออาจแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้ 

กรณีไม่มีคณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอให้นายอําเภอหรือผู้ที่สภากาชาดไทยมอบหมายเป็น 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ 

๔.  การจัดการทรัพย์สินของกิ่งกาชาดอําเภอ 

ข้อ ๕๔ ทรัพย์สินซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นในก่ิงกาชาดอําเภอย่อมเป็นทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
ทั้งสิ้น 

ทรัพย์สินซึ่งผู้บริจาคระบุให้ใช้เพื่อประโยชน์ของก่ิงกาชาดอําเภอนั้น  หรือซึ่งสภากาชาดไทย
มอบหมายให้ก่ิงกาชาดอําเภอครอบครองใช้เก็บดอกผลและจัดหาประโยชน์ได้ภายใต้ข้อบังคับและ 
ข้อระเบียบว่าด้วยการนั้น  กรณีการจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์  ต้องได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย 

ข้อ  ๕๔/๑  บรรดารายรับ  เงินอุดหนุน  เงินบํารุงและเงินรายได้อื่น  ซึ่งก่ิงกาชาดอําเภอเป็นผู้จัดหา
หรือได้มา  ให้ถือเป็นเงินของสภากาชาดไทยทั้งสิ้น  โดยมอบหมายให้ก่ิงกาชาดอําเภอไว้เพื่อใช้ในกิจการ
ของสภากาชาดไทยในอําเภอนั้น  เว้นแต่สภากาชาดไทยจะสั่งเป็นอย่างอื่น   

ในกรณีจําเป็นสภากาชาดไทยอาจส่งเงินและหรือทรัพย์สินช่วยเหลือก่ิงกาชาดอําเภอได้   
ตามแต่เห็นสมควร   

๕.  การปฏิบัติหน้าที่ของก่ิงกาชาดอําเภอ 
ข้อ ๕๕ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอ  มีภาระ  หน้าที่ภายในอําเภอของตนตามพระราชบัญญัติ  

ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งของสภากาชาดไทย  แนวทางปฏิบัติสําหรับก่ิงกาชาดอําเภอ  นโยบายของ 
เหล่ากาชาดจังหวัดและดําเนินการตามแผนงานที่สภากาชาดไทยได้อนุมัติแล้ว 

ให้นายกก่ิงกาชาดอําเภอจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามคร้ัง 
ให้คณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 

อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
ข้อ  ๕๕/๑  ให้บรรดากิ่งกาชาดอําเภอรับสมัครสมาชิกในนามของสภากาชาดไทยโดยเงินบํารุง

ค่าสมาชิกให้เป็นรายได้ของก่ิงกาชาดอําเภอ  และให้ส่งรายนามผู้สมัครให้สภากาชาดไทยขึ้นทะเบียนสมาชิก  
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่รับสมัคร 
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ข้อ  ๕๕/๒  การปฏิบัติงานของก่ิงกาชาดอําเภอ  ซึ่งข้อบังคับนี้มิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้
หรือมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น  นายกก่ิงกาชาดอําเภออาจมอบอํานาจเป็นหนังสือ  
ให้รองนายกก่ิงกาชาดอําเภอหรือกรรมการอื่นเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนได้  และให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
นายกก่ิงกาชาดอําเภอนั้น 

ข้อ  ๕๕/๓  ในกรณีที่นายกก่ิงกาชาดอําเภอไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอ 
คนที่หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกก่ิงกาชาดอําเภอคนที่หนึ่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้
รองนายกก่ิงกาชาดอําเภอคนที่สองเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกก่ิงกาชาดอําเภอคนที่สองหรือ 
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้รองนายกก่ิงกาชาดอําเภอคนท่ีสามเป็นผู้รักษาการแทนถ้าไม่มีรองนายก 
ก่ิงกาชาดอําเภอหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้นายอําเภอรายงานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้ง
กรรมการอื่นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนและรายงานสภากาชาดไทยทราบ 

ข้อ  ๕๕/๔  เม่ือได้จัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอข้ึนในท้องที่ใดแล้ว  ให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
ก่ิงกาชาดอําเภอ  พระราชบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งของสภากาชาดไทย  แนวทางการปฏิบัติ
สําหรับก่ิงกาชาดอําเภอ  นโยบายของเหล่ากาชาดจังหวัด  และแผนงานที่สภากาชาดไทยอนุมัติ   
หากมีความจําเป็นจะต้องมอบหมายงานหรือมอบอํานาจหน้าที่ให้ก่ิงกาชาดอําเภอ  ก็ให้ดําเนินการได้
ตามที่เห็นสมควร  หรือตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ส่วนที่  ๘ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบว่าด้วย  อํานาจหน้าที่  การเข้าดํารงตําแหน่ง  
การพ้นจากตําแหน่ง  การดําเนินงาน  และการอื่นที่ เ ก่ียวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ 
เหล่ากาชาดจังหวัด  คณะกรรมการก่ิงกาชาดอําเภอ  และผู้แทนภาคได้ 

ข้อ  ๕๖/๑  กรณีเหล่ากาชาดจังหวัดใดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
เหล่ากาชาดจังหวัด  พระราชบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  ของสภากาชาดไทย  สภากาชาดไทย 
จะเข้าดําเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดนั้นเอง  หรือจะสั่งยุบเหล่ากาชาดจังหวัดนั้นเสียก็ได้ตามมติ
คณะกรรมการสภากาชาดไทย 

กรณีก่ิงกาชาดอําเภอใดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งก่ิงกาชาดอําเภอ  
พระราชบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งของสภากาชาดไทย  สภากาชาดไทยจะเข้าดําเนินกิจการของ
ก่ิงกาชาดอําเภอนั้นเองหรือมอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดเข้าดําเนินการในก่ิงกาชาดอําเภอนั้นหรือ 
จะสั่งยุบก่ิงกาชาดอําเภอนั้นเสียก็ได้  ตามมติคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๑ 
   

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

๑. การนับวาระการดํารงตําแหน่งของรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  และกรรมการอื่น ๆ   
ของเหล่ากาชาดจังหวัด  รองนายกก่ิงกาชาดอําเภอ  และกรรมการอื่น ๆ  ของก่ิงกาชาดอําเภอ   
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกินสามวาระตามข้อบังคับเดิม  ให้เร่ิมนับ  ดังนี้   

วาระที่หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2555  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2556 
วาระที่สอง  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2557  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2558 
วาระที่สาม  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2559  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2560 
๒. ให้นับวาระการดํารงตําแหน่งตาม  ๑.  ต่อเนื่องแห่งข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
แผน  วรรณเมธี 

เลขาธิการฯ  ปฏิบัติการแทน 
อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย 


