
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ิ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สวัสดิการสังคม”  หมายความวา ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเก่ียวกับการ

ปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความ
จําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม เปน
ธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางาน 
และการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
สังคมทุกระดับ 

“การจัดสวัสดิการสังคม”  หมายความวา การจัดบริการสวัสดิการสังคมตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 

“ผูรับบริการสวัสดิการสังคม”  หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูใน
สภาวะยากลําบากหรือที่จําตองไดรับความชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๔ ก/หนา ๖/๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



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 
 

หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

“องคการสวัสดิการสังคม”๒ หมายความวา หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการ
จัดสวัสดิการสังคม องคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน 

“องคกรสาธารณประโยชน”  หมายความวา องคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรอง
ใหดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

“องคกรสวัสดิการชุมชน”๓ หมายความวา องคกรภาคประชาชนที่จัดตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกสมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการ
สังคมของเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน และไดรับการรับรองใหดําเนินงานดานการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ชุมชน”๔ หมายความวา กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอส่ือสาร
ระหวางกันอยางเปนปกติและตอเนื่อง โดยเหตุที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน 
หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจรวมกัน 

“เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน”๕ หมายความวา องคกรที่เกิดจากการรวมตัว
ขององคกรสวัสดิการชุมชนมากกวาหนึ่งองคกรเพื่อรวมมือ ประสานงาน และเช่ือมโยงในการจัด
สวัสดิการสังคมขององคกรสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ 

“กองทุน”  หมายความวา กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมแหงชาต ิ
“นักสังคมสงเคราะห”  หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม

ที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหศาสตรหรือที่ผานการฝกอบรมดาน
สังคมสงเคราะหตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนดหรือที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“อาสาสมัคร”  หมายความวา ผูซึ่งอาสาชวยปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการ
สังคมในองคการสวัสดิการสังคม 

“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาต ิ

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “องคการสวัสดิการสังคม” แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “องคกรสวัสดิการชุมชน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ชุมชน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มาตรา ๓ นิยามคําวา “เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสงเสริม

การจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) 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 
 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ 

“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความวา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีอํานาจ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
ระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

แนวการจดัสวัสดิการสังคม 
   

 
มาตรา ๕  ในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคมใหแก

ผูรับบริการสวัสดิการสังคม ใหคํานึงถึงเร่ือง ดังตอไปนี ้
(๑)  สาขาตางๆ ที่จะดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม เชน การบริการ

ทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน 

(๒)  ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินการ เชน การสงเสริมการ
พัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบําบัดฟนฟู เปนตน 

ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอื่นไดมี
สวนรวมดวย 

 
มาตรา ๖  ในการจัดสวัสดิการสังคม ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการ

สังคมที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาต ิ



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 ๗๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “ก.ส.ค.” ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปน

รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔)  กรรมการโดยตํ าแหน ง  ไดแก  ปลัดสํ านักนายกรั ฐมนตรี  ปลัด

กระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ไดแก ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
จํานวนแปดคนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนจํานวนแปดคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนแปดคน 
ใหผู อํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผู อํานวยการแตงตั้ง

ขาราชการในสํานักงานเปนผูชวยเลขานุการ 
การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการ

ชุมชนใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกรสาธารณประโยชนหรือองคกรสวัสดิการชุมชนไดเลือกกันเอง 
แลวแตกรณี และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปนขาราชการที่มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยผูทรงคุณวุฒิ
ตองเปนผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับงานดานการจัด
สวัสดิการสังคม ดานสุขภาพอนามัยดานการศึกษา และดานกฎหมายอยางนอยดานละหนึ่งคน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทน
องคกรสาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

 
มาตรา ๘  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
                                                 

๖ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) 
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 ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอน

วาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการจากบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการ
แทน และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบวาระ

แลว ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม 
 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานกรรมการคนที่สองเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมและรองประธานกรรมการ
ทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการจัด

สวัสดิการสังคม และการสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการสังคมอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง 
(๒)  เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ

มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๓)  เสนอแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมตอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติเปนแผน

แมบท 



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 
 

(๔)  ใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตางๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมที่
เสนอตอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕)  กําหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย สาขา ลักษณะหรือรูปแบบและ
วิธีการในการจัดสวัสดิการสังคม 

(๖)  กําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 
(๗)  วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัด

สวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร 
(๘)  วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 
(๙)  วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
(๑๐)  วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของกองทุนใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๑๑)  วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๙ (๑) 
(๑๒)  วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการ

สวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตาม
มาตรา ๒๙ (๒) 

(๑๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหาร
กองทุนตามมาตรา ๒๙ (๓) 

(๑๔)  วางระเบียบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน และการจัดการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๓๐ 

(๑๕)๗ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอและการรับรอง
เปนองคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐/๑ 

(๑๖)๘ วางระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๑๗)๙ กําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห รวมทั้งกําหนด
คุณสมบัติสําหรับผูซึ่งปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเปนนักสังคมสงเคราะหตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 

                                                 
๗ มาตรา ๑๓ (๑๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๑๓ (๑๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๑๓ (๑๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับ

ท่ี ๒) 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 
 

(๑๘)๑๐ วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนในดานวิชาการและการ
พัฒนาบุคลากรใหแกนักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร ตามมาตรา ๓๕ (๒) 

(๑๙)๑๑ วางระเบียบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนที่องคกรสาธารณประโยชน และ
องคกรสวัสดิการชุมชนไดรับไปตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๐/๓ 

(๒๐)  วางระเบียบอื่นที่เก่ียวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ให
คํานึงถึงหลักการและแนวทางการมีสวนรวมหรือบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองคกรอื่น 
รวมทั้งหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนดวย 

แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมตาม (๓) ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนแผนแมบทแลว 
ขอกําหนดตาม (๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบที่ไดวางขึ้นตาม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) 
(๑๓) (๑๔) (๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนตาม (๑๑) ซึ่ง
กระทรวงการคลังไดเห็นชอบนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่

แทนคณะกรรมการหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ 

โดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๕  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ส.ค.” ในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยและใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑)  จัดทําแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอตอคณะกรรมการ 
(๒)  รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัยและพัฒนา เก่ียวกับงานสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม 
(๓)  เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๓ (๑๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๑๓ (๑๙) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



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 
 

(๔)  รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอื่น
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

(๕)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคมแลวรายงานตอคณะกรรมการ 

(๖)  ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานดังกลาวใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

(๗)  ใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๘)๑๒ กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนและ
องคกรสวัสดิการชุมชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 (๙)  จัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห
อาสาสมัคร และผูรับบริการสวัสดิการสังคม 

(๑๐)  จัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร 
(๑๑)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน 

คณะกรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง 
(๑๒)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการ กรรมการ

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 
กรรมการประเมินผล กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืน ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 
   

 
มาตรา ๑๗๑๓  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เรียก

โดยยอวา “ก.ส.จ.” ประกอบดวย 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๕ (๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับ

ท่ี ๒) 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 
 

(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนซึ่งผูวา

ราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรม

จังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจํานวน
หนึ่งคน 

(๕) กรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ไดแก ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดจํานวนสามคน ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน 
และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนสามคน 
ใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

และใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนผูชวยเลขานุการ 

การแตงตั้ งกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคกรสาธารณประโยชน หรือองคกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนั้นไดเลือกกันเอง 
แลวแตกรณี และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปนขาราชการที่มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผูทรงคุณวุฒิ
ตองเปนผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับงานดานสวัสดิการ
สังคมอยางนอยหนึ่งคน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน 
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา 

๑๒ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.ส.จ. โดยอนุโลม 

 

                                                                                                                                            
๑๓ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) 

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 
 

มาตรา ๑๙  ให ก.ส.จ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดตอ

คณะกรรมการ 
(๒)  สงเสริม และสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
(๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน ทั้งในดานขอมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
(๔)  วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดใหสอดคลองกับ

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕)  กํากับดูแลหรือสงเสริมและใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการเกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดสวัสดิการสังคม 
(๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๐๑๔  ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.จ. และใหมีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด ดังตอไปนี ้
(๑) จัดทําแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอตอ ก.ส.จ. 
(๒) รวบรวมขอมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวน

ภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอื่น
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคมแลวรายงานตอ ก.ส.จ. 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชุมชนและองคกรอื่นใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม 

(๗) กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชน และ
องคกรสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) จัดทําทะเบียนเก่ียวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห 
อาสาสมัคร และผูรับบริการสวัสดิการสังคม 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ส.จ. มอบหมาย 
 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



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 
 

มาตรา  ๒๑๑๕  ให มี คณะกรรมการส ง เ ส ริมการจั ดสวั สดิ ก า รสั งคม
กรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ก.ส.ก.” ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนซึ่งผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม 
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
และผูแทนศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง 

(๕) กรรมการซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง ไดแก ผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนหกคน และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานครจํานวนหกคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจํานวนหกคน 
ใหผู อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและ

เลขานุการ และใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แตงตั้งขาราชการในสํานัก
พัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เปนผูชวยเลขานุการ 

การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกรสาธารณประโยชนหรือองคกรสวัสดิการชุมชนไดเลือกกันเอง 
แลวแตกรณีและการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปนขาราชการที่มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดย
ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับงาน
ดานสวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทน
องคกรสาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

 
มาตรา ๒๒  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา 

๑๒ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.ส.ก. โดยอนุโลม 

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๓๑๖  ให ก.ส.ก. มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๙ และใหสํานักพัฒนา
สังคมกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.ก. และใหมีอํานาจหนาที่ตาม
มาตรา ๒๐ ทั้งนี้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

หมวด ๔ 
กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม 

   
 

มาตรา ๒๔  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” เพ่ือ
เปนทุนใชจายในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๕  กองทุนประกอบดวย 
(๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒)  เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
(๔)  เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๕)  เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมาย

หรือโดยนิติกรรมอื่น 
(๖)  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 
มาตรา ๒๖  เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๕ ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปน

รายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๒๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธาน

กรรมการ 
(๒)  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนรองประธานกรรมการ 
(๓)  ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรุงเทพมหานคร 
(๔)  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคน ในจํานวนนี้จะตองเปน

ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนอยางนอยสองคน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอย
หนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา 

๑๒ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒)  พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคมในการจัด

สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๓)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน

และการจัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ

กองทุนจํานวนเจ็ดคน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่ง
คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความสามารถและ
ประสบการณดานการเงิน การจัดสวัสดิการสังคม และการประเมินผล ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผู
มีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวนสองคน และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับ
กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒  คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒)  รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 
ใหคณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับ

กองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล
ได 

 
มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการ สง

ผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํา
รายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีเพ่ือคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๕ 

องคกรสาธารณประโยชน 
   

 
มาตรา ๓๔  มูลนิธิ หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมหรือ

องคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนดอาจยื่นคําขอตอคณะกรรมการใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได 

การยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการรับรององคกรสาธารณประโยชนนั้นคณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ 
ใหองคกรสาธารณประโยชนถือปฏิบัติดวยก็ได 

เมื่อมีการรับรองใหองคกรใดเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว ใหจดแจงการ
รับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนในทะเบียนองคกรสาธารณประโยชน และใหสํานักงาน
ประกาศการรับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุช่ือองคกรสาธารณประโยชนนั้น 

 
มาตรา ๓๕  องคกรสาธารณประโยชนอาจไดรับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการ

สังคม ดังตอไปนี ้
(๑)  เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒)  การชวยเหลือจากสํานักงานในดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในองคกรสาธารณประโยชนตามความจําเปนและเหมาะสมตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๓)  การชวยเหลืออ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  โครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนโครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลตอการปองกัน การแกไข

ปญหาและการพัฒนาสังคม 
(๒)  เปนโครงการที่ไมขัดตอนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการ

สังคม และ 
(๓)  เปนโครงการที่มีการดําเนินงานมาแลว โดยมีทุนอยูบางสวน หรือเปน

โครงการใหม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๓๗  ใหองคกรสาธารณประโยชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตาม
มาตรา ๓๕ (๑) จัดทํารายงานการใชจายเงินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณในการ

จัดสวัสดิการสังคมที่ไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงาน 
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีหนังสือแจงใหองคกรสาธารณประโยชนนั้นชี้แจงขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือ
พยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา 

(๒)  มีหนังสือแจงใหบุคคลที่ เ ก่ียวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือช้ีแจง
ขอเท็จจริงหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา  ๓๙   ใหคณะกรรมการมี อํ านาจ เพิ กถอนการรับรององคกร

สาธารณประโยชนเมื่อไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาที่ในกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑)  องคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณตามมาตรา ๓๘ และพนักงาน

เจาหนาที่ไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลวปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนนั้นไดกระทําการ
โดยไมสุจริต หรือจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงานตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒)  องคกรสาธารณประโยชนใดไดรับรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 
๓๘ (๑) แลวไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุอันสมควร 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อมีการเพิกถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชนใด ให

สํานักงานประกาศรายชื่อองคกรสาธารณประโยชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา และใหองคกร
สาธารณประโยชนที่ถูกเพิกถอนการรับรองสงเงินอุดหนุนที่ไดรับไปคืนแกสํานักงานตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๖ 

องคกรสวัสดิการชุมชน๑๗ 
   

 
มาตรา ๔๐/๑๑๘  องคกรภาคประชาชนที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม

ใหแกสมาชิกในชุมชนหรือที่ไดรวมตัวเปนเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรฐานที่

                                                 
๑๗ หมวด ๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ มาตรา ๔๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแตละชุมชนทองถ่ินอาจยื่น
คําขอตอคณะกรรมการใหรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชนได 

การยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการรับรององคกรสวัสดิการชุมชนนั้น คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ 
ใหองคกรสวัสดิการชุมชนถือปฏิบัติดวยก็ได 

เมื่อมีการรับรองใหองคกรใดเปนองคกรสวัสดิการชุมชนแลว ใหจดแจงการ
รับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชนในทะเบียนองคกรสวัสดิการชุมชน และใหสํานักงานประกาศ
การรับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุช่ือองคกรสวัสดิการชุมชนนั้น 

 
มาตรา ๔๐/๒๑๙  องคกรสวัสดิการชุมชนอาจไดรับการสนับสนุนในการจัด

สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 
การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา 

๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๐/๓๒๐  ในกรณีที่ปรากฏวาองคกรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณใน

การจัดสวัสดิการสังคมที่ไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือไมมี
ผลงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได และใหนําความใน
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐/๔๒๑  หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกร

สาธารณประโยชนอาจใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรสวัสดิการชุมชน
ตามควรแกกรณ ี

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ่มแรกกอนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) 
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖) เพ่ือทําหนาที่
เทาที่จําเปนจนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) 

                                                 
๑๙ มาตรา ๔๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๒๐ มาตรา ๔๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๒๑ มาตรา ๔๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามมาตรา ๓๔ ภายในระยะเวลาไมเกิน 
๖๐ วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๗ (๖) 

 
มาตรา ๔๒  ในวาระเริ่มแรกใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาใช

บังคับกับคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ และคณะกรรมการบริหารกองทุน
ตามมาตรา ๒๗ ดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๓  ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงาน ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๕ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และ
ความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งรัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และ
ผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในสวนของภาครัฐ
และภาคเอกชนตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครอง
ทองถ่ิน และองคกรอื่น ไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการ
เสริมสรางความมั่นคงใหเปนไปอยางทั่วถึงเหมาะสม และเปนธรรม จึงตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๒ 
 

มาตรา  ๑๓  ใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และคณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบ
วาระเดิมและใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนตามมาตรา ๗ (๕) 
มาตรา ๑๗ (๕) และมาตรา ๒๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
๒๕๔๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี ผูวา
ราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งในคณะกรรมการดังกลาวแลวแตกรณี 
เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือวาคณะกรรมการดังกลาวประกอบไป
ดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หนา ๑๒/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือใหสามารถสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมโดยองคกรภาคประชาชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ
ของสมาชิก และเกิดระบบการชวยเหลือเก้ือกูลในสังคมและชุมชน ตลอดจนการรวมตัวกันเปน
เครือขายการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางสังคมและการพึ่งพาตนเองของ
ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางทั่วถึง เหมาะสมและเปนธรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
 


