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พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์”  หมายความว่า  วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ 

ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล  ครอบครัว  กลุ่มคน  หรือชุมชน 
เพื่อให้กระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต”  หมายความว่า  วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ต้องขึ้นทะเบียน
และได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
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“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้
และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล  
ครอบครัว  กลุ่มคน  หรือชุมชน  เพื่อให้กระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของ
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาวชิาชีพสังคมสงเคราะห์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
และออกระเบียบเพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน  จรรยาบรรณ  
ส่งเสริม  และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

ให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
มาตรา ๖ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 
(๒) กําหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๓) จัดทําหลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

หรือสถาบันอ่ืนที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มอบหมายให้ดําเนินการฝึกอบรมในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๔) ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 
(๕) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ 
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(๖) ออกคําส่ังตามมาตรา  ๔๐  วรรคสาม 
(๗) ส่งเสริมการศึกษา  การอบรม  และการวิจัย  ในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ 
(๘) รับรองปริญญาของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา  ๑๐  (๒) 
(๙) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา 
(๑๐) ผดุงไว้ซ่ึงเกียรติ  สิทธิ  ความเป็นธรรม  และส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์  ความสามัคคี  และสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
(๑๑) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย 
(๑๒) ดําเนินการอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
มาตรา ๗ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๒) ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  สมาชิกสมทบ  ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ผลประโยชน์จากกิจกรรมอ่ืนของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ในมาตรา  ๕ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรอืมอบให้ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอ่ืน 
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินและทรัพย์สินของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

และ  (๕) 
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีดํารงตําแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  และมี

อํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

มาตรา ๙ สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีส่ีประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกวิสามัญ 
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(๓) สมาชิกสมทบ 
(๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
มาตรา ๑๐ สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  หรือปริญญาตรี 

ในสาขาวิชาอ่ืนที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรองและผ่านการฝึกอบรม  โดยมีประสบการณ์ในการทํางาน
เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง  การให้คําปรึกษา  แนะนํา  การส่งเสริมและการสนับสนุนเด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กําหนด 

(๓) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ 
แห่งวิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

(๔) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุก  ในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่า 
จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

(๕) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๖) ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
มาตรา ๑๑ สมาชิกสามัญมีสิทธิและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   

หรือขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ 

(๒) แสดงความเห็นและสอบถามเป็นหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  และในกรณีที่สมาชิกสามัญร่วมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป  เสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เก่ียวกับกิจการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  คณะกรรมการต้องพิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

(๓) เลือกตั้ง  รับเลือกตั้ง  หรือรับเลือกเป็นกรรมการหรือดํารงตําแหน่งอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการ
ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ชําระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
(๕) ผดุงไว้ซ่ึงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ได้รับสวัสดิการหรือบริการอ่ืน ๆ  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๒ สมาชิกวิสามัญต้องเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ 

ด้านสังคมสงเคราะห์  โดยมีกิจกรรมและลักษณะตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
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สมาชิกวิสามัญมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ  เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตามมาตรา  
๑๑ (๑)  และ  (๓)  

มาตรา ๑๓ สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
ในข้อบังคับ 

สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ  เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตามมาตรา   
๑๑  (๑)  และ  (๓) 

มาตรา ๑๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เชิญให้เป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ  เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตามมาตรา  
๑๑  (๑)  (๓)  และ  (๔) 

มาตรา ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  (๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  หรือ 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับตามมาตรา  ๑๓ 
(๔) มีกิจกรรมหรือลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับตามมาตรา  ๑๒ 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นสมาชิกภาพ  เพราะเห็นว่าเป็นผู้นํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย 

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามมาตรา  ๑๐ (๓)  หรือ  (๔) 
(๖) ไม่ชําระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกหรือค่าบํารุง  โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
 

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และผู้แทนกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๒) ผู้แทนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญา 

เลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๔) ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่มี
สมาชิกสามัญตามมาตรา  ๙ (๑)  ปฏิบัติงานอยู่  เลือกกันเองจํานวนส่ีคน  เป็นกรรมการ 

(๕) สมาชิกสามัญซ่ึงได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญด้วยกันเองจํานวนสิบหกคน  เป็นกรรมการ 
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๕)  เพื่อดํารงตําแหน่ง 

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่งและอุปนายกสภาวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์คนที่สอง  ตําแหน่งละหนึ่งคน 

ให้นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  
ประชาสัมพันธ์  และเหรัญญิก  ตําแหน่งละหนึ่งคน  และอาจเลือกสมาชิกสามัญเพื่อดํารงตําแหน่งอ่ืนได้
ตามความจําเป็น  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้นายกสภาวิชาชพีสังคมสงเคราะห์  อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่ง  และอุปนายก
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่สอง  ดํารงตําแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตรา  ๑๖ (๕) 

ให้นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  
เหรัญญิก  และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามวรรคสองออกจากตําแหน่งได้  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  เหรัญญิก  และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามวรรคสอง  
พ้นจากตําแหน่งเม่ือผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ้นจากตําแหน่ง  สําหรับการพ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีอ่ืนให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๑๘ กรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 
(๒) ไม่เคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
มาตรา ๑๙ ให้กรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหน่ง 

คราวละสามปี  และอาจได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่ได้  แล้วแต่กรณี  แต่กรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๕)  
จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

การเริ่มนับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เริ่มนับเม่ือได้กรรมการครบแล้ว
ทั้งตามประเภทและจํานวน 

ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกหรือ
เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  
พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ลาออก 
(๒) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๕ 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘ 
มาตรา ๒๑ เม่ือตําแหน่งกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๓)  หรือ  (๔)  ว่างลงก่อนครบวาระ   

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีสํารองซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๘  และได้รับคะแนนจากการเลือกกรรมการ 
ตามมาตรา  ๑๖  (๓)  หรือ  (๔)  ในลําดับถัดไปเล่ือนขึ้นมาเป็นกรรมการแทน 

เม่ือตําแหน่งกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๕)  ว่างลงก่อนครบวาระ  ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีสํารอง
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๘  และได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๕)   
ในลําดับถัดไป  เล่ือนขึ้นมาเป็นกรรมการแทน 

ในกรณีไม่มีผู้ได้รับการเล่ือนรายชื่อตามบัญชีสํารองขึ้นเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หรือมีแต่ยังไม่ครบตามจํานวนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกกันเองตาม
มาตรา  ๑๖  (๓)  หรือ  (๔)  หรือจัดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๖  (๕)  เป็นกรรมการแทนภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กรรมการดังกล่าวได้ว่างลง  เว้นแตว่าระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  คณะกรรมการ 
จะให้มีการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้  และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 
เท่าที่เหลืออยู่ 

ให้ผู้ซ่ึงเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 
มาตรา ๒๒ การเลือกกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๓)  และ  (๔)  การเลือกตั้งกรรมการตาม

มาตรา  ๑๖  (๕)  การเลือกกรรมการหรือสมาชิกสามัญเพื่อดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ตามมาตรา  ๑๗  และ
การเล่ือนรายชื่อตามบัญชีสํารอง  หรือการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตามมาตรา  ๒๑  ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ที่กําหนด

ในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  
(๒) แต่งตัง้ที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  อันอยู่ในขอบเขต

แห่งวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๓) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วย 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (ก) การเป็นสมาชิก 
 (ข) การกําหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  สมาชิกสมทบ  ค่าบํารุง  

และค่าธรรมเนียมอ่ืน  นอกจากที่กําหนดไว้ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 (ค) การเลือกกรรมการ  การเลือกตั้งกรรมการ  การเลือกกรรมการหรือสมาชิกสามัญเพื่อ

ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  การเล่ือนรายชื่อตามบัญชีสํารอง  หรือการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทน  และ
การแต่งตั้งและคุณสมบัติของที่ปรึกษา 

 (ง) แบบและประเภทใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน   
การออกใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต  
การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  และการออกใบแทนใบอนุญาต 

 (จ) หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ 

 (ฉ) การกําหนดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ   หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  ซ่ึงต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพแต่ละสาขา 

 (ช) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 (ซ) การประชุมใหญ่สามัญประจําปี  การประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการจรรยาบรรณ  

และคณะอนุกรรมการ   
 (ฌ) หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของสถาบันต่าง ๆ 
 (ญ) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินความรู้ตามอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 (ฎ) หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการยืน่คํากล่าวหา  การสอบสวน  การพิจารณา  การอุทธรณ์  

และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีมีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 (ฏ) การจัดตั้ง  การดําเนินการ  และการเลิกสถาบันที่ทําการฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญการ 

ในสาขาต่าง ๆ  ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 (ฐ) การดําเนินการอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ 
(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  

และการจัดทํารายงานสถานะการเงินของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับการจัดสวัสดิการหรือบริการอ่ืน ๆ  ตามมาตรา  ๑๑  (๖) 
ข้อบังคับหรือระเบียบนั้น   เ ม่ือสภานายกพิ เศษได้ ใ ห้ความเห็นชอบและประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๒๔ นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่ง  
อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่สอง  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  เหรัญญิก  ที่ปรึกษา  
และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มีอํานาจหน้าที่ 
 (ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามมติของคณะกรรมการ 
 (ข) เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในกิจการต่าง ๆ  
 (ค) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
 นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้ 
(๒) อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่ง  เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามที่นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มอบหมาย  
และเป็นผู้ทําการแทนนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เม่ือนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไม่อยู่หรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(๓) อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่สอง  เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามที่นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มอบหมาย  
และเป็นผู้ทําการแทนนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เม่ือทั้งนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ 
อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(๔) เลขาธิการ  มีอํานาจหน้าที่ 
 (ก) บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกระดับ 
 (ข) กํากับดูแลและรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 (ค) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 (ง) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

และทะเบียนอ่ืน ๆ  ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 (จ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มอบหมาย 
(๕) รองเลขาธิการ  เป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเลขาธิการตามที่

เลขาธิการมอบหมาย  และเป็นผู้ทําการแทนเลขาธิการเม่ือเลขาธิการไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๖) ประชาสัมพันธ์  มีอํานาจหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์  แนะนํา  และเผยแพร่กิจการของ 
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน 

(๗) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าที่ควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบการบัญชี  การเงิน  และการงบประมาณ 
(๘) ผู้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาตามมาตรา  ๒๓  (๒)  มีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๙) ผู้ดํารงตาํแหน่งอ่ืนตามมาตรา  ๑๗  วรรคสอง  มีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการของคณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการที่ดํารงตําแหน่งอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มติของที่ประชุมในกรณีให้สมาชิกสามัญพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา  ๑๕  (๕)  ให้ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ 

การประชุมคณะอนุกรรมการให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๖ สภานายกพิเศษจะเข้าฟังการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ  

หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในเรื่องใด ๆ  ก็ได้ 
มาตรา ๒๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภานายกพิเศษก่อน  จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได้ 
(๑) การออกระเบียบหรือข้อบังคับ 
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ให้นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เสนอมติตามวรรคหนึ่งต่อสภานายกพิเศษโดยไม่ชักช้า  

สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได้  ในกรณีที่มิได้ยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง  (๑)  ภายในสามสิบวัน  
หรือมิได้ยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับมติที่นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เสนอ  ให้ถือว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบมตินั้น 

ในกรณีสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด  ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับการยับยั้ง  ในการประชุมนั้นถ้ามีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ 
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่  ก็ให้ดําเนินการตามมตินั้นได้ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๕ 
การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
 

มาตรา ๒๘ ให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ดังต่อไปนี้  เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 
(๑) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทํา 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต   
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  หรือตามที่กฎหมายอ่ืน
กําหนด 

(๒) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซ่ึงเก่ียวข้อง
กับงานด้านสังคมสงเคราะห์  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต  กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  กฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  หรือตามที่กฎหมายอ่ืนกําหนด 

(๓) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานของรัฐ 
(๔) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์อ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๙ ห้ามผู้ใดประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตหรือกระทําด้วยวิธีใด ๆ   

ที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตโดยมิได้ขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  เว้นแต่ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่พลเมืองดีอันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(๒) นักเรียน  นักศึกษา  หรือผู้รับการฝึกอบรมซ่ึงทําการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุมของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบันทางสังคมสงเคราะห์ของรัฐ  
หรือสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันทางสังคมสงเคราะห์อ่ืนภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 

(๓) บุคคลซ่ึงหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในความควบคุม
ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  

(๔) การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซ่ึงได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๓๐ แบบและประเภทใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน  
การออกใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต  
การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนใบอนุญาต  และหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ   
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๓๑ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสามัญและมีคุณสมบัติอ่ืน 
ตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

เม่ือสมาชิกภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ใดส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๕  
ให้ใบอนุญาตของผู้นั้นส้ินสุดลง 

มาตรา ๓๒ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
ทั้งต้องดํารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้วย 

มาตรา ๓๓ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้จัดทําขึ้นเป็นภาษาไทย
และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
(๓) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
(๔) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 
(๕) จรรยาบรรณต่อสังคม 
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง   อาจกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

สังคมสงเคราะห์ไว้ด้วยก็ได้ 
มาตรา ๓๔ โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตักเตือนเป็นหนังสือ 
(๒) ภาคทัณฑ์ 
(๓) พักใช้ใบอนุญาตโดยกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินสองปี 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต 
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

และกรรมการจรรยาบรรณจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน  ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมี
ความเที่ยงธรรม  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
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(๒) ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนด 
ในข้อบังคับ 

(๓) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๔) ไม่ดํารงตําแหน่งนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอ่ืน

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการจรรยาบรรณด้วยกันคนหนึ่ง  เป็นประธานกรรมการ

จรรยาบรรณและจะให้มีผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนดก็ได ้
มาตรา ๓๖ ให้กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับ

การแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
ให้กรรมการจรรยาบรรณซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการ

จรรยาบรรณใหม่จะได้รับแต่งตั้ง 
มาตรา ๓๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการจรรยาบรรณพ้นจาก

ตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ 

ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในกรณีที่ตําแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ 

แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้กรรมการจรรยาบรรณซ่ึงได้รับแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๓๘ เม่ือมีผู้กล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการสอบสวน 
พิจารณาโดยเร็ว 

สิทธิการกล่าวหาและการหยิบยกขึ้นพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง
ส้ินสุดลงเม่ือพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณและรู้ตัวผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
หรือเม่ือพ้นสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น 

การยื่นคํากล่าวหา  การสอบสวน  และการพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ 
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ในการดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเพื่อดําเนินการแทนก็ได้  โดยประกอบด้วยกรรมการจรรยาบรรณอย่างน้อยหนึ่งคน
และอนุกรรมการจรรยาบรรณอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  (๑)  (๓)  และ  (๔)  ตามจํานวนที่เห็นสมควร 

เม่ือคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทําการสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้เสนอเรื่องพร้อมทั้งความเห็นต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณา 

การถอนเรื่องการกล่าวหาที่ได้ยื่นหรือแจ้งไว้แล้วนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ระงับการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๙ เม่ือคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาผลการสอบสวนแล้วมีมติว่าผู้ใดประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ  ให้มีคําส่ังลงโทษผู้นั้นตามมาตรา  ๓๔ 

ในกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ให้ส่ังยก
คํากล่าวหา 

การออกคําส่ังลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือการออกคําส่ังยกคํากล่าวหาตามวรรคสอง  ให้ประธาน
กรรมการจรรยาบรรณแจ้งคําส่ังให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาทราบเป็นหนังสือ 

มาตรา ๔๐ ผู้ ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําส่ังลงโทษตามมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  หรือ 
ผู้กล่าวหา  อาจอุทธรณ์คําส่ังต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ัง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ  
ทั้งนี้  การอุทธรณ์คําส่ังไม่เป็นการทเุลาการปฏิบัติตามคําส่ังลงโทษ  เว้นแต่คณะกรรมการจะส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ให้ทําเป็นคําส่ังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๔๑ ให้นําความในมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

และคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  

ให้กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการจรรยาบรรณ  มีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลซ่ึงเก่ียวข้อง
มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือวตัถุใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา  แต่ถ้าเป็นการมีคําส่ังต่อบุคคล
ซ่ึงมิใช่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือผู้ซ่ึงสภานายกพิเศษ
มอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการจรรยาบรรณ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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มาตรา ๔๓ ห้ามผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตซ่ึงอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาต  ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ  ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 

มาตรา ๔๔ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
อาจขอรับใบอนุญาตอีกได้เม่ือพ้นสามปีนับแต่วันทีถู่กส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  แต่เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณา
คําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต  ผู้นั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตในครั้งต่อ ๆ  ไปได้อีก
ต่อเม่ือส้ินระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  ตามที่เรียกหรือแจ้งให้ส่ง 

ตามมาตรา  ๔๒  โดยไม่มีเหตุอันควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๗ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๘ ในวาระเริ่มแรกที่ยังมิได้เลือกตั้งสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เป็นกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๕)  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์  เป็นนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  และกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๑)  
ผู้แทนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญาเลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  การได้มาซ่ึงกรรมการดังกล่าวจะต้องกระทํา
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  มิให้นํามาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ทําหน้าที่เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และเหรัญญิก  ตําแหน่ง
ละหนึ่งคน  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวตามมาตรา  ๑๗  วรรคสอง 
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มาตรา ๔๙ ให้ดําเนินการเลือกและเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๐ ให้บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามมาตรา  ๒๘   
อยู่ก่อนวันที่มีข้อบังคับเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
รับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ต้องมาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตภายในส่ีปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 

 

 
๑. ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
 สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
 สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
๔. ค่าหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
 ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 รับอนุญาตสาขาตา่ง ๆ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 
 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
มีบทบาทเพิ่มมากข้ึนและครอบคลมุไปหลายด้าน  ประกอบกับมีกฎหมายหลายฉบับได้กําหนดหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ในการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  โดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาใน 
การดํารงชีวิตให้สามารถกระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  สมควรให้มีองค์กรควบคุม 
การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในรปูของสภาวิชาชีพ  เพื่อควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีคุณภาพและมาตรฐาน  และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


