
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วาดวยสภากาชาดไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

   
 
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มี

พระบรมราชโองการมา ณ พระสุรสีหนาทใหประกาศทราบทั่วกันวา 
เมื่อปพระพุทธศักราช ๒๔๓๖ พระราชวงศานุวงศและขาราชการประชาชนชาย

หญิงมากหลาย ไดมีน้ําใจปรีดีพรอมเพรียงกันออกเงินเปนทุนตั้งสมาคมขึ้นอยางหนึ่ง สําหรับ
จัดหาเคร่ืองยาเครื่องพยาบาลใหแกทหารซึ่งตองไปราชการในสนาม กระทํากิจทั้งนี้ดวยความ
เมตตาการุณเปนการเชิดชู เ กียรติคุณของชาติบานเมือง จึงสมเด็จพระบรมชนกนารถ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ รับสมาคมนั้นเขาไวในพระบรมราชูปถัมภ และพระราชทานนามวา “สภาอุนาโลม
แดง”แตภายหลังเปลี่ยนนามเปน “สภากาชาดไทย” และสมเด็จพระบรมราชินีนารถพระบรมราช
ชนนีพันปหลวงไดทรงรับตําแหนงสภานายิกา มีกรรมการรินีจัดดําเนินการของสภาตลอดมาเปน
ลําดับสภาไดทําประโยชนใหแกมหาชนเปนเอนกประการ เชน สรางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณข้ึน
เปนที่รักษาพยาบาลคนเจ็บไขทั่วไป ทั้งตั้งโรงเรียนนางพยาบาลเพื่อฝกหัดสั่งสอนกุลสตรีใหมี
ความรูในเชิงการพยาบาลไขและชวยการคลอดบุตร สําหรับทําคุณประโยชนใหแกเพ่ือนมนุษย
ทั้งหลาย ดังนี้เปนตน 

บัดนี้ ทรงพระราชดําริวาสมควรจะวางระเบียบการสําหรับสภากาชาดไทยนี้ให
เปนหลักฐานมั่นคงบริบูรณดีย่ิงข้ึน จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสส่ังใหตราพระราชบัญญัติไว
สืบไปดังนี้ วา 

 
หมวดที่ ๑ 

วาดวยความมุงหมาย 
สําหรับสภาและหนาที่กรรมการ 

   
 
มาตรา ๑  สภากาชาดไทยมีไวดวยความมุงหมายจะกระทํากิจในทางเมตตาการณุ

ดังจะกลาวตอไปนี ้
ก. จัดสถานที่ถาวรสําหรับทําการรักษาพยาบาลคนเจ็บไข ไมวาชาติใดภาษาใด 
ข. จัดการชวยเหลือผูรับภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ เชน มีโรครายเกิดแพรหลายขึ้นใน

ทําเลใดทําเลหนึ่ง เกิดอุทกภัย ดังนี้เปนตน 
ค. จัดการสั่งสอนนางพยาบาล สะสมบุคคลที่จะทําการในหนาที่นางพยาบาล 

และอํานวยการทั้งปวงในเรื่องนี้ 
ง. บํารุงกิจการทางแพทยศาสตรใหเจริญรุงเรืองย่ิงข้ึน 
จ. ชวยกองทัพบกทัพเรือในทางพยาบาล 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 
 

ใหสภากาชาดไทยมีฐานะเปนนิติบุคคล ดําเนินการอันเปนสาธารณกุศลเพื่อ
มนุษยธรรมตามหลักการของกาชาดสากล และพึงไดรับการสนับสนุนการดําเนินการจากรัฐ๑ 

 
มาตรา ๑/๑๒  กิจการของสภากาชาดไทยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย

การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๒  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงดํารงตําแหนงบรมราชูปถัมภกแหง

สภานี้ 
 
มาตรา ๓  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งบุคคลผูไววางพระราชหฤทัยอยางสนิท

เปนสภานายก ๑ (ถาเปนหญิงก็เรียกวาสภานายิกา) อุปนายกผูอํานวยการสภา ๑ 
 
มาตรา ๔  นอกจากที่กลาวแลวในมาตรา ๓ ใหมีตําแหนงกรรมการของสภา คือ 
เลขาธิการ ๑ 
ผูชวยเลขาธิการ ๑ 
เหรัญญิก ๑ 
ผูชวยเหรัญญิก ๑ 
กรรมการที่ปรึกษา ไมจํากัดจํานวน 
ผูอํานวยการกองแยกของสภา เชน ผูอํานวยการโรงพยาบาลของสภาโรงใดโรง

หนึ่ง ดังนี้เปนตน 
ตําแหนงกรรมการของสภา ซึ่งกลาวมานี้ ใหสภานายกเปนผูเลือกบุคคลและสั่ง

ตั้งบรรจุไดเอง 
 
มาตรา ๕  สภานายกกับอุปนายกผูอํานวยการสภา เปนผูอํานวยการสั่งการ

รวมกันแทนกัน ใหการงานทั้งปวงของสภาดําเนินไปโดยเรียบรอย ทั้งมีอํานาจบังคับบัญชาการ
สิทธิขาดในกิจการทั้งปวงของสภานี้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสภานายกและอุปนายก
อํานวยการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลพระกรุณาโดยตรงในเรื่องซึ่งเก่ียวกับกิจการของสภา ทั้ง
พูดจาโตตอบกับเสนาบดีเจากระทรวงทบวงการไดในฐานะเสมอหนากัน 

 
มาตรา ๖  เลขาธิการ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการสรรพหนังสือ ซึ่งมีโตตอบไป

มาระหวางกรรมการสภาและคณะอื่น ๆ ทั้งเปนผูรวบรวมรักษาขอบังคับคําส่ังและระเบียบการทั้ง
ปวง กับมีหนาที่ในเรื่องรับสมาชิกข้ึนทะเบียนจําหนายออกจากทะเบียนและรักษาทะเบียนนั้น มี
ผูชวยเลขาธิการชวยเหลือในการทั้งปวงนี้ 
                                                 

๑ มาตรา ๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๒ มาตรา ๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๗  เหรัญญิก มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในสรรพกิจซึ่งเนื่องกับการเบิกจาย
การรักษาเงิน ผลประโยชน และสมบัติทั้งปวงของสภา มีผูชวยเหรัญญิกชวยเหลือในการทั้งปวงนี้ 

ระเบียบการเบิกจายรักษาเงินใหดําเนินอนุโลมตามระเบียบของกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติมากที่สุดที่จะเปนได 

 
มาตรา ๘  กรรมการที่ปรึกษา เปนตําแหนงสําหรับใหเกียรติยศแกผูที่ไดทําการ

ชวยเหลือสภามาแลวในกิจการตาง ๆ หรือกําลังทําอยูใหมีหนาที่ทําการทั้งปวงซึ่งสภานายก หรือ
อุปนายกผูอํานวยการขอรองใหกระทํา 

 
มาตรา ๙  ผูอํานวยการกองแยกนั้น เมื่อไดรับมอบใหเปนหัวหนาในกองใด เชน 

เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลของสภา เปนผูอํานวยการปาสตุระสภา เปนผูอํานวยการกอง
พยาบาลสนามดังนี้เปนตน ก็ใหเปนผูรับผิดชอบและบังคับบัญชาใหการงานในกองนั้น ๆ ดําเนิน
ไปโดยเรียบรอยสมประสงคของกรรมการสภา 

ผูอํานวยการเหลานี้ มีอํานาจที่จะออกขอบังคับวางระเบียบการตาง ๆ ภายใน
กองของตน แตกอนที่จะออกนั้นตองไดหารือและไดรับอนุมัติจากอุปนายกผูอํานวยการสภา
เสียกอน 

 
มาตรา ๑๐  พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหกรรมการสภากาชาดไทย 

จัดการเรี่ยไรในหนทางตาง ๆ ที่ชอบดวยพระราชกําหนดกฎหมาย เพ่ือรับเงินมาเปนทุนดําเนิน
กิจการของสภาใหเจริญรุงเรืองย่ิง ๆ ไป 

 
มาตรา ๑๐/๑๓  ทุนของสภากาชาดไทย ประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหโดยตรงจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๓) คาบํารุง คาธรรมเนียม คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 
(๔) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสภากาชาดไทย 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนอ่ืน 
เพ่ือประโยชนในการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกสภากาชาดไทย ใหสภากาชาดไทย

เสนอขอรับงบประมาณรายจายประจําปตอคณะรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของสภากาชาดไทยไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี 

ใหกระทรวงการคลังกําหนดระเบียบวิธีการในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ของสภากาชาดไทย 

 

                                                 
๓ มาตรา ๑๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 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 ๑๐/๒๔  บรรดาเงินหรือรายไดของสภากาชาดไทย ไมเปนเงินหรือรายได
ที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง 

การใชจายเงินหรือรายไดของสภากาชาดไทย ใหเปนไปเพื่อประโยชนแกกิจการ
ของสภากาชาดไทยตามขอบังคับและระเบียบที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๑๐/๓๕  ทรัพยสินของสภากาชาดไทยไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ

คดี ตลอดจนการบังคับทางปกครอง 
 
มาตรา ๑๐/๔๖  การบัญชีของสภากาชาดไทย ใหจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี

ตามกฎหมายวาดวยการบัญชีและหลักเกณฑที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยกําหนด และตองจัด
ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสภากาชาดไทย ตลอดจน
รายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการสภากาชาดไทยทราบอยางนอยปละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบของสภากาชาดไทยทํา
หนาที่ตรวจสอบภายในตามขอบังคับที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยกําหนด และใหรับผิดชอบขึน้
ตรงตอคณะกรรมการสภากาชาดไทย 

 
มาตรา ๑๐/๕๗  ใหสภากาชาดไทยจัดทํางบการเงินตามกฎหมายวาดวยการบัญชี

สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบ 
ใหคณะกรรมการสภากาชาดไทยแตงตั้งบุคคลใดหรือขอใหหนวยงานของรัฐเปน

ผูสอบบัญชีของสภากาชาดไทย และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของสภากาชาด
ไทยทุกรอบปงบประมาณ แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการสภากาชาดไทย
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป และใหสภากาชาดไทยจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําปตามขอบังคับที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยกําหนด 

 
หมวดที่ ๒ 

วาดวยสมาชิก 
   

 
มาตรา ๑๑  บุคคลซึ่งจะเขาเปนสมาชิกในสภากาชาดไทย ตองเปนผูซึ่งอุปถัมภ

ค้ําชูชวยเหลือทํานุบํารุงหรือทําประโยชนอยางใดอยางหนึ่งใหแกสภา หรือที่อุปนายกผูอํานวยการ
เห็นวาสมควรเชิญเปนสมาชิกพิเศษเพราะจะนํามาซึ่งเกียรติศักดิ์แกสภา 

อนึ่งผูซึ่งจะเปนสมาชิกนั้นไมจํากัดวาหญิงหรือชายยอมจะเปนไดเทากัน 
 

                                                 
๔ มาตรา ๑๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มาตรา ๑๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๑๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ มาตรา ๑๐/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 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 ๑๒  ใหแบงสมาชิกออกเปน ๔ ประเภท คือ 
๑. สมาชิกพิเศษ 
๒. สมาชิกกิติมศักดิ ์
๓. สมาชิกวิสามัญ 
๔. สมาชิกสามัญ 
 
มาตรา ๑๓  สมาชิกพิเศษ ไดแกผูซึ่งอุปนายกผูอํานวยการเชิญเปนสมาชิก 

เพราะจะนํามาซึ่งเกียรติศักดิ์แกสภาดังวามาแลว 
 
มาตรา ๑๔  สมาชิกกิติมศักดิ์ ไดแกผูซึ่งไดใหทรัพยสินเงินทองแกสภา เชนให

เงินสําหรับสรางถาวรวัตถุ ใหทรัพยสมบัติอยางใด ๆ ในคราวเดียวซึ่งตีราคาไดกวา ๓,๐๐๐ บาท 
หรือใหเงินในคราวเดียวกวา ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

ผูใดไดใหทรัพยสินเงินทองแกสภาแลวดังวานี้ นับแตตนปพระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ ลงมา ใหนับวาเปนสมาชิกกิติมศักดิ์จงทุกคน 

 
มาตรา ๑๕  สมาชิกวิสามัญ ไดแกผูซึ่งใหเงินแกสภาเปนการบํารุงประจําปปละ

ไมต่ํากวา ๑๐๐ บาท ทุก ๆ ปไป 
 
มาตรา ๑๖  สมาชิกสามัญ ไดแกผูมีความรูสอบไลไดประกาศนียบัตรของ

สภากาชาดไทยในวิชาพยาบาลอยาง ๑ ทั้งไดแกผูใหเงินบํารุงสภาประจําป ปละ ๑๐ บาท ทุกป
เสมอไป 

 
มาตรา ๑๗  ผูใดสมัครจะเขาเปนสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งดังกลาวไวใน

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ ใหเขียนจดหมายแสดงความประสงคสงมายังอุปนายก
ผูอํานวยการ หรือเลขาธิการสภา เมื่ออุปนายกผูอํานวยการพิจารณาเห็นสมควรจะรับเปนสมาชิก
แลว จักไดส่ังใหข้ึนทะเบียน และแจงไปใหผูนั้นทราบ หรือใหเลขาธิการแจงไปใหทราบ 

 
มาตรา ๑๘  สมาชิกมีสิทธิที่จะขอใหแพทยของสภาทําการรักษาพยาบาลให แลว

เสียเงินคารักษาพยาบาลเพียงครึ่งอัตราซึ่งเก็บจากคนที่มิใชสมาชิก 
 
มาตรา  ๑๙  การสงเ งินบํา รุงนั้น จะสงตรงใหสภานายก หรืออุปนายก

ผูอํานวยการ หรือเลขาธิการ หรือเหรัญญิก ก็ไดทั้งส้ิน สงเปนตัวเงินก็ได เปนใบเช็คหรือเปน
ธนาณัติเปนตั๋วดราฟก็ได 

 
มาตรา ๒๐  ในวันสิ้นปใดปหนึ่ง ถาปรากฏวาสมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกสามัญ

ผูใด มิไดสงเงินบํารุงประจําปนั้นมายังกรรมการสภา ใหนับวาขาดจากสมาชิก ใหคัดนามออกจาก
ทะเบียนทีเดียว 

 



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 
 

มาตรา ๒๑  สมาชิกผูใดมีความประสงคจะลาออกจากตําแหนงสมาชิก ก็ทําได 
แตตองแจงความเปนลายลักษณอักษรมายังเลขาธิการ และถามีหนี้เก่ียวคางอยูกับสภา ตองใชเสีย
ใหเสร็จสิ้นกอนออก 

 
มาตรา  ๒๒  ให เปนที่ เขาใจกันวาสภากาชาดไทยนี้ เปนสมาคมสําหรับ

ประกอบการกุศลโดยแท การเขาเปนสมาชิกในสภานี้ชอบดวยพระราชนิยมยิ่งนัก เพราะฉะนั้นใน
กระทรวงทบวงการใดมีกฎขอบังคับวาผูรับราชการในกระทรวงทบวงการนั้น ๆ ตองขออนุญาต
ผูบังคับบัญชากอนเขาเปนสมาชิกในสมาคมตาง ๆ ดังนั้นไซร ใหถือวาการเขาเปนสมาชิก
สภากาชาดไทยนี้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลวเสร็จ 

 
หมวดที่ ๓ 

วาดวยเครื่องหมาย 
   

 
มาตรา ๒๓  รูปกาชาด (กากบาทแดง) เปนเครื่องหมายของสภากาชาดไทย

เชนเดียวกับสภากาชาดของทุกประเทศ หามมิใหผูหนึ่งผูใดภายในพระราชอาณาเขตไทยนี้ใชรูป
กาชาด (กากบาทแดง) นี้เปนเครื่องหมายสําหรับการใด ๆ เชนใชเปนตรายี่หอในการขายของเปน
ตน หามมิใหเขียนหรือติดไว ณ ที่ใด ๆ เปนอันขาด นอกจากไดรับอนุญาตแลวจากกรรมการ
สภากาชาดไทย 

 
มาตรา ๒๔  ใหมีเครื่องหมายสําหรับสมาชิกของสภากาชาดไทยเปนเข็มกลัดทอง

ลงยาหรือเงินกาไหลทองลงยา รูปกลมเสนผาศูนยกลางยาว ๒ ๑/๒ เซนติเมตร ขอบวงกลมนั้นมี
รูปเปนจักร และมีอักษรพระบรมนามาภิไธยยอ จ.ป.ร. ทับบนรูปกาชาดวางอยูกลาง 

เข็มนี้สําหรับกลัดที่อกเส้ือ 
 
มาตรา ๒๕  เฉพาะผูซึ่งเปนกรรมการหรือสมาชิกของสภากาชาดไทยเทานั้นจะมี

สิทธิกลัดเข็มนี้ได และเข็มนี้กรรมการสภาจะแจกใหแกสมาชิกทุกคนไมคิดราคา ผูใดออกจาก
สมาชิกตองสงเข็มนี้คืน 

 
หมวดที่ ๓/๑ 
เหรียญกาชาด๘ 

   
 

มาตรา ๒๕/๑  เหรียญกาชาดมีสามประเภท คือ เหรียญกาชาดสมนาคุณ 
เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสดุดี 

 
                                                 

๘ หมวดที่ ๓/๑ เหรียญกาชาด มาตรา ๒๕/๑ ถึงมาตรา ๒๕/๗ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 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 ๒๕/๒  เหรียญกาชาดสมนาคุณ มีลักษณะเปนเหรียญโลหะกลมแบน 

เสนผาศูนยกลาง ๒๗ มิลลิเมตร ดานหนามีรูปกาชาดและรูปนางพยาบาลประคองทารกกับ
คนชรา ดานหลังกลางเหรียญมีที่วางสําหรับจารึกนามผูไดรับเหรียญและพุทธศักราช ภายในวง
ขอบเหรียญเบื้องบนมีขอความวา “สภากาชาด” และภายในวงขอบเหรียญเบื้องลางมีขอความวา 
“สมนาคุณ” ดานหนามีหวงเปนรูปกระหนก สําหรับบุรุษใชหอยกับแพรแถบสีขาวกวาง ๓๐ 
มิลลิเมตร ดานหนาแพรแถบตรงกลางมีกาชาดลงยา สําหรับสตรีใชหอยกับแพรแถบดังกลาวผูก
เปนรูปแมลงปอ 

เหรียญกาชาดสมนาคุณ มีลําดับเปน ๓ ช้ัน คือ 
ช้ันที่ ๑ ทองคําลงยาที่กาชาด 
ช้ันที่ ๒ เงินกาไหลทอง 
ช้ันที่ ๓ เงินรมดํา 
 
มาตรา ๒๕/๓  เหรียญกาชาดสรรเสริญ มีลักษณะเปนเหรียญทองแดงแบนรูป

กาชาดมีวงกลมเสนผาศูนยกลาง ๓๐ มิลลิเมตรทับอยู ดานหนามีรูปนางเมขลาอุมพระชนกขึ้น
จากมหาสมุทรดานหลังกลางเหรียญมีขอความวา “กาชาดสรรเสริญ” มีหวงหอย สําหรับบุรุษใช
หอยกับแพรแถบสีขาว กวาง ๓๐ มิลลิเมตร มีร้ิวสีแดงใกลขอบทั้งสองขาง ดานหนาแพรแถบตรง
กลางมีกาชาดลงยา สําหรับสตรีใชหอยกับแพรแถบดังกลาวผูกเปนรูปแมลงปอ 

 
มาตรา  ๒๕/๔   เห รียญกาชาดสดุดี  มี ลักษณะเปน เหรี ยญกลมแบน 

เสนผาศูนยกลาง ๓๐ มิลลิเมตร ดานหนา กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองคชุดไทยประยุกต ทรงสายสะพายและสายสรอยแหงเคร่ืองขัต
ติยราชอิสริยาภรณ อันมีเกียรติคุณรุงเรืองย่ิงมหาจักรีบรมราชวงศ พระอังสาเบื้องซายประดับดวง
ตราปฐมจุลจอมเกลา เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา และเหรียญรัตนาภรณรัชกาลที่ ๙ ช้ันที่ ๑ 
ภายในวงขอบเหรียญ มีขอความวา “สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา
สภากาชาดไทย” ดานหลังกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ ขนาบดานขวาและซายดวยเครื่องหมายกาชาด ดานลางมีขอความวา “กาชาด
สดุดี” เหนือขอบเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” ไขว ภายใตพระมหามงกุฎ ดานหลังมี
หวงสําหรับบุรุษใชหอยกับแพรแถบ กวาง ๓๐ มิลลิเมตร พ้ืนของแพรแถบเปนสีขาวและตรง
กลางแพรแถบมีร้ิวสีแดง สําหรับสตรีใชหอยกับแพรแถบดังกลาวผูกเปนรูปแมลงปอ 

เหรียญกาชาดสดุดี มีลําดับเปน ๓ ช้ัน คือ 
ช้ันพิเศษ ทองคํา 
ช้ันที่ ๑ เงิน 
ช้ันที่ ๒ บรอนซ 
 



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 
 

มาตรา ๒๕/๕  การใหเหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญกาชาดสรรเสริญ และ
เหรียญกาชาดสดุดี ใหเปนไปตามขอบังคับสภากาชาดไทย 

 
มาตรา ๒๕/๖  เหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญ

กาชาดสดุดี ใหประดับไดอยางเครื่องราชอิสริยาภรณ และใหมีประกาศนียบัตรกํากับ เหรียญ
จําลองและดุมเสื้อ  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบังคับสภากาชาดไทย 

 
มาตรา ๒๕/๗  เหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญ

กาชาดสดุดี ใหเปนสิทธิแกผูไดรับ และเมื่อผูไดรับวายชนมใหตกทอดแกทายาทเพื่อรักษาไวเปนที่
ระลึก 

 
หมวดที่ ๔ 

วาดวยการลงอาญาแกผูละเมิดพระราชบญัญัตนิี ้
   

 
มาตรา ๒๖  ผูใดใชรูปกาชาดเปนเครื่องหมายสําหรับการใด ๆ เขียนหรือติดไว 

ณ ที่ใด ๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากกรรมการสภากาชาดไทยกอน ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษ จําขังไมเกิน ๓ เดือนสถานหนึ่ง ปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท สถานหนึ่ง หรือทั้งจําขังและปรับ
ไมเกินกําหนดซึ่งวามาแลวนั้น 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดซึ่งมิไดเปนกรรมการหรือสมาชิกสภากาชาดไทยประดับเข็ม

เครื่องหมายสําหรับสมาชิกสภากาชาดไทย ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษ จําขังไมเกิน๓ 
เดือนสถานหนึ่ง ปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท สถานหนึ่ง หรือทั้งจําขังและปรับไมเกินกําหนดซึ่งวา
มาแลวนั้น 

 
มาตรา ๒๘  การฟองเอาโทษแกผูละเมิดพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนหนาที่ของเจา

พนักงานอัยการแผนดินแตฝายเดียว 
 

หมวดที่ ๕ 
วาดวยกําหนดเริ่มใชและผูรักษาพระราชบญัญัต ิ

   
 

มาตรา ๒๙๙  ใหใชพระราชบัญญัตินี้แตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป และใหยกเลิกพระราชบัญญัติหามใชเครื่องหมายกากบาทแดงซึ่งไดประกาศใหใชแตวันที่ ๗ 
มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๔ นั้นเสีย ไมใชตอไป 

 
มาตรา ๓๐๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๕/-/หนา ๑๒๘/๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๑ 



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 
 

 
มาตรา ๓๑  ใหสภานายกและอุปนายกผูอํานวยการสภากาชาดไทย มีอํานาจที่จะ

ออกขอบังคับวางระเบียบการละเอียดสําหรับเจาหนาที่ทั้งปวงในสภากาชาดไทยปฏิบัติตามนั้นได 
 
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

                                                                                                                                            
๑๐ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

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 
 

พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทยเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓๑๑ 
 
มาตรา ๓  ใหสภานายกหรือสภานายิกา เมื่อไดรับอนุมัติและความยินยอมของ

คณะกรรมการแหงสภาแลว มีอํานาจวางขอบังคับวาดวยความประสงค วาดวยระเบียบการ
ปกครองและวิธีดําเนินการของสภา วาดวยการกําหนดจํานวนและการเลือกตั้งกรรมการ  วาดวย
การประชุมและวิธีปรึกษาการของกรรมการและวาดวยการเรี่ยไรเงินและเก็บเงินจากสมาชิก 

บรรดาขอบังคับซึ่งไดวางขึ้นไวดังกลาวนั้น เมื่อไดนําลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว ใหฟงวาเปนอันใชไดโดยชอบดวยกฎหมาย ตั้งแตวันที่ไดประกาศใหทราบนั้นเปน
ตนไป 

 
มาตรา ๔  ตั้งแตวันที่เร่ิมใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป ใหยกเลิกขอความใน

พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ แตเฉพาะสวนที่เปนปฎิปกษตอ
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือตอขอบังคับซึ่งสภานายกหรือสภานายิกาไดวางไว โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัตินี้เสียทั้งส้ิน 

 
ภคิน/ีแกไข 

๓๑/๑/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒๑๒ 
 

มาตรา ๓  นามประเทศนี้ใหเรียกวา ประเทศไทย และบทแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่นใด ซึ่งใชคําวา สยาม ใหใชคําวา ไทย แทน 
 
พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ ๑๓ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหผูไดรับ
เห รี ยญกาช าดสมนาคุณและ เห รี ยญกาช าดสรร เ ส ริญ  ประดั บ เห รี ยญนี้ ไ ด อ ย า ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ ในการนี้  จําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๒/๒/๒๕๔๕ 
B 

ศุภสรณ/อภิสิทธิ ์
                                                 

๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๗/-/หนา ๒๖๗/๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๖/-/หนา ๙๘๐/๖ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๑๐๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูจัดทาํ 
๔ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
พระราชบัญญตัิวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรจัดสราง
เหรียญกาชาดสดุดีเพ่ือพระราชทานแกผูประกอบคุณงามความดีชวยเหลือหรือสงเสริมสนับสนุน
กิจการอันเปนการอํานวยประโยชนแกสภากาชาดไทย และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถผูทรงดํารงตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทยที่ยาวนานที่สุด เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖  รอบ  สมเด็จพระนางเจา สิ ริ กิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิวาดวยสภากาดชาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๕ 
 

มาตรา ๗  ใหโอนบรรดาทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ หนี้ และงบประมาณของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสภากาชาดไทยไป
เปนของสภากาชาดไทย 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการโอนบรรดาทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ และหนี้ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปเปนของสภากาชาดไทยตามวรรคหนึ่ง ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สภากาชาดไทย และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมกันพิจารณาดําเนินการแกไขในสวนที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๘  ในวาระเริ่มแรก ในกรณีที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเสนอขอ

งบประมาณเพื่ออุดหนุนสภากาชาดไทยไวในงบประมาณรายจายประจําปแลว ใหถือวา
งบประมาณในสวนที่เก่ียวกับการอุดหนุนสภากาชาดไทยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสนอไปแลว
นั้น เปนงบประมาณรายจายประจําปที่สภากาชาดไทยเสนอขอรับตอคณะรัฐมนตรีตามวรรคสอง
ของมาตรา ๑๐/๑ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ  ให สํานักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย และหนวยงานที่
เก่ียวของ รวมกันพิจารณาดําเนินการแกไขในสวนที่เก่ียวของ แลวแตกรณี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวาดวย
สภากาชาดไทยพระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมครอบคลุมและไมสอดคลอง
กับการดําเนินกิจการของสภากาชาดไทยในปจจุบัน ทําใหการดําเนินกิจการของสภากาชาดไทยไม
มีความเปนอิสระและคลองตัวสงผลกระทบตอการบริการทางการแพทยและสุขภาพอนามัย การ

                                                 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๐ ก/หนา ๑/๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๑ ก/หนา ๙/๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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บรรเทาทุกข การบริการโลหิต และการสงเสริมคุณภาพชีวิต สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยสภากาชาดไทยในสวนที่เก่ียวของเพื่อใหฐานะของสภากาชาดไทยมีความชัดเจน 
ไดรับการสนับสนุนการดําเนินการ ตลอดจนงบประมาณจากรัฐ โดยใหมีระบบการจัดทําบัญชีที่ได
มาตรฐาน การรายงาน และการตรวจสอบที่ชัดเจน โปรงใสรวมทั้งเปลี่ยนแปลงผูรักษาการตาม
กฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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