
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยสภากาชาดไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

   
 
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

มีพระบรมราชโองการมา ณ พระสุรสีหนาทให้ประกาศทราบทั่วกันว่า 
 
เมื่อปีพระพุทธศักราช ๒๔๓๖ พระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการประชาชนชายหญิง

มากหลาย ได้มีน้ําใจปรีดีพร้อมเพรียงกันออกเงินเป็นทุนต้ังสมาคมขึ้นอย่างหนึ่ง สําหรับจัดหาเครื่องยา
เครื่องพยาบาลให้แก่ทหารซึ่งต้องไปราชการในสนาม กระทํากิจทั้งนี้ด้วยความเมตตาการุณเป็นการ
เชิดชูเกียรติคุณของชาติบ้านเมือง จึงสมเด็จพระบรมชนกนารถพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมนั้นเข้าไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และพระราชทานนามว่า “สภาอุนาโลมแดง”แต่ภายหลังเปลี่ยนนามเป็น “สภากาชาดไทย” 
และสมเด็จพระบรมราชินีนารถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงรับตําแหน่งสภานายิกา มีกรรมการินี
จัดดําเนินการของสภาตลอดมาเป็นลําดับ สภาได้ทําประโยชน์ให้แก่มหาชนเป็นเอนกประการ เช่น 
สร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้นเป็นที่รักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ทั่วไป ทั้งต้ังโรงเรียนนางพยาบาลเพื่อ
ฝึกหัดสั่งสอนกุลสตรีให้มีความรู้ในเชิงการพยาบาลไข้และช่วยการคลอดบุตร สําหรับทําคุณประโยชน์
ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ดังนี้เป็นต้น 

 
บัดนี้ ทรงพระราชดําริว่าสมควรจะวางระเบียบการสําหรับสภากาชาดไทยนี้ให้เป็น

หลักฐานมั่นคงบริบูรณ์ดีย่ิงขึ้น จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสสั่งให้ตราพระราชบัญญัติไว้สืบไปดังนี้ ว่า 
 

หมวดที่ ๑ 
ว่าด้วยความมุ่งหมาย 

สําหรับสภาและหน้าที่กรรมการ 
   

 
มาตรา ๑  สภากาชาดไทยมีไว้ด้วยความมุ่งหมายจะกระทํากิจในทางเมตตาการุณ

ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
ก. จัดสถานที่ถาวรสําหรับทําการรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ ไม่ว่าชาติใดภาษาใด 
ข. จัดการช่วยเหลือผู้รับภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ เช่น มีโรคร้ายเกิดแพร่หลายขึ้น

ในทําเลใดทําเลหนึ่ง เกิดอุทกภัย ดังนี้เป็นต้น 
ค. จัดการสั่งสอนนางพยาบาล สะสมบุคคลที่จะทําการในหน้าที่นางพยาบาล และ

อํานวยการทั้งปวงในเรื่องนี้ 
ง. บํารุงกิจการทางแพทยศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น 
จ. ช่วยกองทัพบกทัพเรือในทางพยาบาล ทั้งในเวลาสงครามและยามสงบศึก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้สภากาชาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดําเนินการอันเป็นสาธารณกุศลเพื่อ
มนุษยธรรมตามหลักการของกาชาดสากล และพึงได้รับการสนับสนุนการดําเนินการจากรัฐ๑ 

 
มาตรา ๑/๑๒  กิจการของสภากาชาดไทยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดํารงตําแหน่งบรมราชูปถัมภกแห่งสภานี้ 

 
มาตรา ๓  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต้ังบุคคลผู้ไว้วางพระราชหฤทัยอย่างสนิทเป็น

สภานายก ๑ (ถ้าเป็นหญิงก็เรียกว่าสภานายิกา) อุปนายกผู้อํานวยการสภา ๑ 
 
มาตรา ๔  นอกจากที่กล่าวแล้วในมาตรา ๓ ให้มีตําแหน่งกรรมการของสภา คือ 
เลขาธิการ ๑ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ ๑ 
เหรัญญิก ๑ 
ผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ 
กรรมการที่ปรึกษา ไม่จํากัดจํานวน 
ผู้อํานวยการกองแยกของสภา เช่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลของสภาโรงใดโรงหนึ่ง 

ดังนี้เป็นต้น 
ตําแหน่งกรรมการของสภา ซึ่งกล่าวมานี้ ให้สภานายกเป็นผู้เลือกบุคคลและสั่งต้ัง

บรรจุได้เอง 
 
มาตรา ๕  สภานายกกับอุปนายกผู้อํานวยการสภา เป็นผู้อํานวยการสั่งการร่วมกัน

แทนกัน ให้การงานทั้งปวงของสภาดําเนินไปโดยเรียบร้อย ทั้งมีอํานาจบังคับบัญชาการสิทธิขาดในกิจการ
ทั้งปวงของสภานี้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภานายกและอุปนายกผู้อํานวยการสภากาชาดไทย 
กราบบังคมทูลพระกรุณาโดยตรงในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับกิจการของสภา ทั้งพูดจาโต้ตอบกับเสนาบดี
เจ้ากระทรวงทบวงการได้ในฐานะเสมอหน้ากัน 

 
มาตรา ๖  เลขาธิการ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการสรรพหนังสือ ซึ่งมีโต้ตอบไปมา

ระหว่างกรรมการสภาและคณะอื่น ๆ ทั้งเป็นผู้รวบรวมรักษาข้อบังคับคําสั่งและระเบียบการทั้งปวง 
กับมีหน้าที่ในเรื่องรับสมาชิกขึ้นทะเบียนจําหน่ายออกจากทะเบียนและรักษาทะเบียนนั้น มีผู้ช่วย
เลขาธิการช่วยเหลือในการทั้งปวงนี้ 

 
มาตรา ๗  เหรัญญิก มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในสรรพกิจซึ่งเนื่องกับการเบิกจ่าย 

การรักษาเงิน ผลประโยชน์ และสมบัติทั้งปวงของสภา มีผู้ช่วยเหรัญญิกช่วยเหลือในการทั้งปวงนี้ 
                                                 

๑มาตรา ๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒ มาตรา ๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบการเบิกจ่ายรักษาเงินให้ดําเนินอนุโลมตามระเบียบของกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติมากที่สุดที่จะเป็นได้ 

 
มาตรา ๘  กรรมการที่ปรึกษา เป็นตําแหน่งสําหรับให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ได้ทําการ

ช่วยเหลือสภามาแล้วในกิจการต่าง ๆ หรือกําลังทําอยู่ให้มีหน้าที่ทําการทั้งปวงซึ่งสภานายก หรืออุปนายก
ผู้อํานวยการขอร้องให้กระทํา 

 
มาตรา ๙  ผู้อํานวยการกองแยกนั้น เมื่อได้รับมอบให้เป็นหัวหน้าในกองใด เช่น เป็น

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลของสภา เป็นผู้อํานวยการปาสตุระสภา เป็นผู้อํานวยการกองพยาบาลสนาม
ดังนี้เป็นต้น ก็ให้เป็นผู้รับผิดชอบและบังคับบัญชาให้การงานในกองนั้น ๆ ดําเนินไปโดยเรียบร้อย
สมประสงค์ของกรรมการสภา 

ผู้อํานวยการเหล่านี้ มีอํานาจที่จะออกข้อบังคับวางระเบียบการต่าง ๆ ภายในกอง
ของตน แต่ก่อนที่จะออกนั้นต้องได้หารือและได้รับอนุมัติจากอุปนายกผู้อํานวยการสภาเสียก่อน 

 
มาตรา ๑๐  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรรมการสภากาชาดไทย จัดการ

เรี่ยไรในหนทางต่าง ๆ ที่ชอบด้วยพระราชกําหนดกฎหมาย เพื่อรับเงินมาเป็นทุนดําเนินกิจการของ
สภาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ไป 

 
มาตรา ๑๐/๑๓  ทุนของสภากาชาดไทย ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยตรงจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ 
(๔) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน 
เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สภากาชาดไทย ให้สภากาชาดไทย

เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อคณะรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี เพื่อ
จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของสภากาชาดไทยไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

ให้กระทรวงการคลังกําหนดระเบียบวิธีการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ของสภากาชาดไทย 

 
มาตรา ๑๐/๒๔  บรรดาเงินหรือรายได้ของสภากาชาดไทย ไม่เป็นเงินหรือรายได้ที่ต้อง

นําส่งกระทรวงการคลัง 
การใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสภากาชาดไทย ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ

สภากาชาดไทยตามข้อบังคับและระเบียบที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยกําหนด 
 

                                                 
๓ มาตรา ๑๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ มาตรา ๑๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๐/๓๕  ทรัพย์สินของสภากาชาดไทยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
ตลอดจนการบังคับทางปกครอง 

 
มาตรา ๑๐/๔๖  การบัญชีของสภากาชาดไทย ให้จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีตาม

กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยกําหนด และต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสภากาชาดไทย ตลอดจนรายงานผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการสภากาชาดไทยทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของสภากาชาดไทยทําหน้าที่
ตรวจสอบภายในตามข้อบังคับที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยกําหนด และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการสภากาชาดไทย 

 
มาตรา ๑๐/๕๗  ให้สภากาชาดไทยจัดทํางบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีส่ง

ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการสภากาชาดไทยแต่งต้ังบุคคลใดหรือขอให้หน่วยงานของรัฐเป็น

ผู้สอบบัญชีของสภากาชาดไทย และให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของสภากาชาดไทย
ทุกรอบปีงบประมาณ แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทยภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี และให้สภากาชาดไทยจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีตามข้อบังคับที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยกําหนด 

 
หมวดที่ ๒ 

ว่าด้วยสมาชิก 
   

 
มาตรา ๑๑  บุคคลซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกในสภากาชาดไทย ต้องเป็นผู้ซึ่งอุปถัมภ์ค้ําชู

ช่วยเหลือทํานุบํารุงหรือทําประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่สภา หรือที่อุปนายกผู้อํานวยการเห็นว่า
สมควรเชิญเป็นสมาชิกพิเศษเพราะจะนํามาซึ่งเกียรติศักด์ิแก่สภา 

อนึ่งผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกนั้นไม่จํากัดว่าหญิงหรือชายย่อมจะเป็นได้เท่ากัน 
 
มาตรา ๑๒  ให้แบ่งสมาชิกออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
๑. สมาชิกพิเศษ 
๒. สมาชิกกิติมศักด์ิ 
๓. สมาชิกวิสามัญ 
๔. สมาชิกสามัญ 
 

                                                 
๕ มาตรา ๑๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๑๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ มาตรา ๑๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓  สมาชิกพิเศษ ได้แก่ผู้ซึ่งอุปนายกผู้อํานวยการเชิญเป็นสมาชิก เพราะ
จะนํามาซึ่งเกียรติศักด์ิแก่สภาดังว่ามาแล้ว 

 
มาตรา ๑๔  สมาชิกกิติมศักด์ิ ได้แก่ผู้ซึ่งได้ให้ทรัพย์สินเงินทองแก่สภา เช่น ให้เงิน

สําหรับสร้างถาวรวัตถุ ให้ทรัพย์สมบัติอย่างใด ๆ ในคราวเดียวซึ่งตีราคาได้กว่า ๓,๐๐๐ บาท หรือให้เงิน
ในคราวเดียวกว่า ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

ผู้ใดได้ให้ทรัพย์สินเงินทองแก่สภาแล้วดังว่านี้ นับแต่ต้นปีพระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
ลงมา ให้นับว่าเป็นสมาชิกกิติมศักด์ิจงทุกคน 

 
มาตรา ๑๕  สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ผู้ซึ่งให้เงินแก่สภาเป็นการบํารุงประจําปี ปีละ

ไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ บาท ทุก ๆ ปีไป 
 
มาตรา ๑๖  สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรของสภากาชาด

ไทยในวิชาพยาบาลอย่าง ๑ ทั้งได้แก่ผู้ให้เงินบํารุงสภาประจําปี ปีละ ๑๐ บาท ทุกปีเสมอไป 
 
มาตรา ๑๗  ผู้ใดสมัครจะเข้าเป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าวไว้ใน

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ ให้เขียนจดหมายแสดงความประสงค์ส่งมายังอุปนายก
ผู้อํานวยการ หรือเลขาธิการสภา เมื่ออุปนายกผู้อํานวยการพิจารณาเห็นสมควรจะรับเป็นสมาชิกแล้ว 
จักได้สั่งให้ขึ้นทะเบียนและแจ้งไปให้ผู้นั้นทราบ หรือให้เลขาธิการแจ้งไปให้ทราบ 

 
มาตรา ๑๘  สมาชิกมีสิทธิที่จะขอให้แพทย์ของสภาทําการรักษาพยาบาลให้ แล้วเสีย

เงินค่ารักษาพยาบาลเพียงครึ่งอัตราซึ่งเก็บจากคนที่มิใช่สมาชิก 
 
มาตรา ๑๙  การส่งเงินบํารุงนั้น จะส่งตรงให้สภานายก หรืออุปนายกผู้อํานวยการ 

หรือเลขาธิการ หรือเหรัญญิก ก็ได้ทั้งสิ้น ส่งเป็นตัวเงินก็ได้ เป็นใบเช็คหรือเป็นธนาณัติเป็นต๋ัวดร๊าฟก็ได้ 
 
มาตรา ๒๐  ในวันสิ้นปีใดปีหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าสมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกสามัญผู้ใด มิได้

ส่งเงินบํารุงประจําปีนั้นมายังกรรมการสภา ให้นับว่าขาดจากสมาชิก ให้คัดนามออกจากทะเบียนทีเดียว 
 
มาตรา ๒๑  สมาชิกผู้ใดมีความประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งสมาชิก ก็ทําได้ แต่ต้อง

แจ้งความเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเลขาธิการ และถ้ามีหนี้เกี่ยวค้างอยู่กับสภา ต้องใช้เสียให้เสร็จสิ้น
ก่อนออก 

 
มาตรา ๒๒  ให้เป็นที่เข้าใจกันว่าสภากาชาดไทยนี้เป็นสมาคมสําหรับประกอบการ

กุศลโดยแท้ การเข้าเป็นสมาชิกในสภานี้ชอบด้วยพระราชนิยมย่ิงนัก เพราะฉะนั้นในกระทรวงทบวง
การใดมีกฎข้อบังคับว่าผู้รับราชการในกระทรวงทบวงการนั้น ๆ ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนเข้า
เป็นสมาชิกในสมาคมต่าง ๆ ดังนั้นไซร้ ให้ถือว่าการเข้าเป็นสมาชิกสภากาชาดไทยนี้ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตแล้วเสร็จ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วยเครื่องหมาย 
   

 
มาตรา ๒๓  รูปกาชาด (กากบาทแดง) เป็นเครื่องหมายของสภากาชาดไทย

เช่นเดียวกับสภากาชาดของทุกประเทศ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดภายในพระราชอาณาเขตไทยนี้ใช้รูปกาชาด 
(กากบาทแดง) นี้เป็นเครื่องหมายสําหรับการใด ๆ เช่นใช้เป็นตรายี่ห้อในการขายของเป็นต้น ห้ามมิให้
เขียนหรือติดไว้ ณ ที่ใด ๆ เป็นอันขาด นอกจากได้รับอนุญาตแล้วจากกรรมการสภากาชาดไทย 

 
มาตรา ๒๔  ให้มีเครื่องหมายสําหรับสมาชิกของสภากาชาดไทยเป็นเข็มกลัดทองลงยา

หรือเงินกาไหล่ทองลงยา รูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒ ๑/๒ เซนติเมตร ขอบวงกลมนั้นมีรูปเป็นจักร 
และมีอักษรพระบรมนามาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ทับบนรูปกาชาดวางอยู่กลาง 

เข็มนี้สําหรับกลัดที่อกเสื้อ 
 
มาตรา ๒๕  เฉพาะผู้ซึ่งเป็นกรรมการหรือสมาชิกของสภากาชาดไทยเท่านั้นจะมีสิทธิ

กลัดเข็มนี้ได้ และเข็มนี้กรรมการสภาจะแจกให้แก่สมาชิกทุกคนไม่คิดราคา ผู้ใดออกจากสมาชิกต้องส่ง
เข็มนี้คืน 

 
หมวดที่ ๓/๑ 
เหรียญกาชาด๘ 

   
 

มาตรา ๒๕/๑  เหรียญกาชาดมีสามประเภท คือ เหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญ
กาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสดุดี 

 
มาตรา ๒๕/๒  เหรียญกาชาดสมนาคุณ มีลักษณะเป็นเหรียญโลหะกลมแบน 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๗ มิลลิเมตร ด้านหน้ามีรูปกาชาดและรูปนางพยาบาลประคองทารกกับคนชรา 
ด้านหลังกลางเหรียญมีที่ว่างสําหรับจารึกนามผู้ได้รับเหรียญและพุทธศักราช ภายในวงขอบเหรียญ
เบ้ืองบนมีข้อความว่า “สภากาชาด” และภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “สมนาคุณ” 
ด้านหน้ามีห่วงเป็นรูปกระหนก สําหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบสีขาวกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ด้านหน้า
แพรแถบตรงกลางมีกาชาดลงยา สําหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ 

เหรียญกาชาดสมนาคุณ มีลําดับเป็น ๓ ช้ัน คือ 
ช้ันที่ ๑ ทองคําลงยาที่กาชาด 
ช้ันที่ ๒ เงินกาไหล่ทอง 
ช้ันที่ ๓ เงินรมดํา 
 

                                                 
๘ หมวดที่  ๓/๑  เหรียญกาชาด  มาตรา  ๒๕/๑  ถึงมาตรา  ๒๕/๗  แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๕/๓  เหรียญกาชาดสรรเสริญ มีลักษณะเป็นเหรียญทองแดงแบนรูปกาชาด
มีวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตรทับอยู่ ด้านหน้ามีรูปนางเมขลาอุ้มพระชนกขึ้นจากมหาสมุทร
ด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่า “กาชาดสรรเสริญ” มีห่วงห้อย สําหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบสีขาว 
กว้าง ๓๐ มิลลิเมตร มีริ้วสีแดงใกล้ขอบทั้งสองข้าง ด้านหน้าแพรแถบตรงกลางมีกาชาดลงยา สําหรับ
สตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ 

 
มาตรา ๒๕/๔  เหรียญกาชาดสดุดี มีลักษณะเป็นเหรียญกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 

๓๐ มิลลิเมตร ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงฉลอง
พระองค์ชุดไทยประยุกต์ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณ
รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลา 
เข็มศิลปวิทยา และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ช้ันที่ ๑ ภายในวงขอบเหรียญ มีข้อความว่า “สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตรา
สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ขนาบด้านขวาและซ้ายด้วยเครื่องหมายกาชาด 
ด้านล่างมีข้อความว่า “กาชาดสดุดี” เหนือขอบเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” ไขว้ ภายใต้
พระมหามงกุฎ ด้านหลังมีห่วงสําหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบ กว้าง ๓๐ มิลลิเมตร พ้ืนของแพรแถบเป็น
สีขาวและตรงกลางแพรแถบมีริ้วสีแดง สําหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ 

เหรียญกาชาดสดุดี มีลําดับเป็น ๓ ช้ัน คือ 
ช้ันพิเศษ ทองคํา 
ช้ันที่ ๑ เงิน 
ช้ันที่ ๒ บรอนซ์ 
 
มาตรา ๒๕/๕  การให้เหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญ

กาชาดสดุดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภากาชาดไทย 
 
มาตรา ๒๕/๖  เหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาด

สดุดี ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และให้มีประกาศนียบัตรกํากับ เหรียญจําลองและดุมเสื้อ  
ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับสภากาชาดไทย 

 
มาตรา ๒๕/๗  เหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาด

สดุดี ให้เป็นสิทธิแก่ผู้ได้รับ และเมื่อผู้ได้รับวายชนม์ให้ตกทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไว้เป็นที่ระลึก 
 

หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วยการลงอาญาแก่ผู้ละเมดิพระราชบัญญัตินี้ 

   
 
มาตรา ๒๖  ผู้ใดใช้รูปกาชาดเป็นเครื่องหมายสําหรับการใด ๆ เขียนหรือติดไว้ ณ 

ที่ใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากกรรมการสภากาชาดไทยก่อน ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

จําขังไม่เกิน ๓ เดือน สถานหนึ่ง ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท สถานหนึ่ง หรือทั้งจําขังและปรับไม่เกิน
กําหนดซึ่งว่ามาแล้วนั้น 

 
มาตรา ๒๗  ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นกรรมการหรือสมาชิกสภากาชาดไทยประดับเข็ม

เครื่องหมายสําหรับสมาชิกสภากาชาดไทย ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ จําขังไม่เกิน๓ เดือน
สถานหนึ่ง ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท สถานหนึ่ง หรือทั้งจําขังและปรับไม่เกินกําหนดซึ่งว่ามาแล้วนั้น 

 
มาตรา ๒๘  การฟ้องเอาโทษแก่ผู้ละเมิดพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

อัยการแผ่นดินแต่ฝ่ายเดียว 
 

หมวดที่ ๕ 
ว่าด้วยกําหนดเริ่มใช้และผู้รักษาพระราชบัญญัติ 

   
 

มาตรา ๒๙๙  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากบาทแดงซึ่งได้ประกาศให้ใช้แต่วันที่ ๗ มกราคม 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๔ นั้นเสีย ไม่ใช้ต่อไป 

 
มาตรา ๓๐๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๓๑  ให้สภานายกและอุปนายกผู้อํานวยการสภากาชาดไทย มีอํานาจที่จะออก

ข้อบังคับวางระเบียบการละเอียดสําหรับเจ้าหน้าที่ทั้งปวงในสภากาชาดไทยปฏิบัติตามน้ันได้ 
 
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๕/-/หน้า ๑๒๘/๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๑ 
๑๐ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓๑๑ 
 
มาตรา ๓  ให้สภานายกหรือสภานายิกา เมื่อได้รับอนุมัติและความยินยอมของ

คณะกรรมการแห่งสภาแล้ว มีอํานาจวางข้อบังคับว่าด้วยความประสงค์ ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
และวิธีดําเนินการของสภา ว่าด้วยการกําหนดจํานวนและการเลือกต้ังกรรมการ ว่าด้วยการประชุม
และวิธีปรึกษาการของกรรมการ และว่าด้วยการเรี่ยไรเงินและเก็บเงินจากสมาชิก 

บรรดาข้อบังคับซึ่งได้วางขึ้นไว้ดังกล่าวนั้น เมื่อได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ฟังว่าเป็นอันใช้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้ังแต่วันที่ได้ประกาศให้ทราบนั้นเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๔  ต้ังแต่วันที่เริ่มใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป ให้ยกเลิกข้อความใน

พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ แต่เฉพาะส่วนที่เป็นปฎิปักษ์ต่อบท
แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อข้อบังคับซึ่งสภานายกหรือสภานายิกาได้วางไว้ โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้เสียทั้งสิ้น 
 
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒๑๒ 
 

มาตรา ๓  นามประเทศนี้ให้เรียกว่า ประเทศไทย และบทแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่นใด ซึ่งใช้คําว่า สยาม ให้ใช้คําว่า ไทย แทน 
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ ๑๓ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรให้ผู้ได้รับ
เหรียญกาชาดสมนาคุณและเหรียญกาชาดสรรเสริญ ประดับเหรียญนี้ได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ในการนี้  จําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดสร้างเหรียญ
กาชาดสดุดีเพื่อพระราชทานแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนกิจการอัน
เป็นการอํานวยประโยชน์แก่สภากาชาดไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถผู้ทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยท่ียาวนานที่สุด เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
                                                 

๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๗/-/หน้า ๒๖๗/๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๙๘๐/๖ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๑๐๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑/๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้า ๑/๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาดชาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๕ 
 

มาตรา ๗  ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และงบประมาณของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทยไปเป็น
ของสภากาชาดไทย 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และหนี้ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเป็นของสภากาชาดไทยตามวรรคหนึ่ง ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาดําเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรา ๘  ในวาระเริ่มแรก ในกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอขอ

งบประมาณเพื่ออุดหนุนสภากาชาดไทยไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว ให้ถือว่างบประมาณในส่วน
ที่เกี่ยวกับการอุดหนุนสภากาชาดไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอไปแล้วนั้น เป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่สภากาชาดไทยเสนอขอรับต่อคณะรัฐมนตรีตามวรรคสองของมาตรา ๑๐/๑ 

ในกรณีที่ มี ปัญหาเกี่ ยว กับการจัดการงบประมาณ  ให้สํ านักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาดําเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๙  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วย
สภากาชาดไทยพระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับ
การดําเนินกิจการของสภากาชาดไทยในปัจจุบัน ทําให้การดําเนินกิจการของสภากาชาดไทยไม่มีความ
เป็นอิสระและคล่องตัวส่งผลกระทบต่อการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ 
การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
สภากาชาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ฐานะของสภากาชาดไทยมีความชัดเจน ได้รับการสนับสนุน
การดําเนินการ ตลอดจนงบประมาณจากรัฐ โดยให้มีระบบการจัดทําบัญชีที่ได้มาตรฐาน การรายงาน 
และการตรวจสอบที่ชัดเจน โปร่งใสรวมทั้งเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

ธนพันธ์/แก้ไข 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 

                                                 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๑ ก/หน้า ๙/๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 


