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พระราชบัญญัติ 
ส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป0นป1ท่ี ๕๘ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรให,มีกฎหมายว�าด,วยการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับเม่ือพ,นกําหนดหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต�

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สวัสดิการสังคม” หมายความว�า ระบบการจัดบริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกับการ

ปBองกัน การแก,ไขป3ญหา การพัฒนา และการส�งเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความ
จําเป0นข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ให,มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได,อย�างท่ัวถึง เหมาะสม เป0นธรรม 
และให,เป0นไปตามมาตรฐาน ท้ังทางด,านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู�อาศัย การทํางานและการมี
รายได, นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป0น
มนุษยG สิทธิท่ีประชาชนจะต,องได,รับ และการมีส�วนร�วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

“การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความว�า การจัดบริการสวัสดิการสังคมตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“ผู,รับบริการสวัสดิการสังคม” หมายความว�า บุคคลหรือกลุ�มบุคคลซ่ึงอยู�ในสภาวะ
ยากลําบากหรือที่จําต,องได,รับความช�วยเหลือ เช�น เด็ก เยาวชน คนชรา ผู,ยากไร, ผู ,พิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู,ด,อยโอกาส ผู,ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ�มบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๙๔ ก/หน,า ๖/๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
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“องคGการสวัสดิการสังคม”๒ หมายความว�า หน�วยงานของรัฐท่ีดําเนินงานด,านการ
จัดสวัสดิการสังคม องคGกรสาธารณประโยชนG และองคGกรสวัสดิการชุมชน 

“องคGกรสาธารณประโยชนG” หมายความว�า องคGกรภาคเอกชนท่ีได,รับการรับรองให,
ดําเนินงานด,านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

“องคGกรสวัสดิการชุมชน”๓ หมายความว�า องคGกรภาคประชาชนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคGในการจัดสวัสดิการสังคมให,แก�สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการ
สังคมของเครือข�ายองคGกรสวัสดิการชุมชน และได,รับการรับรองให,ดําเนินงานด,านการจัดสวัสดิการ
สังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ชุมชน”๔ หมายความว�า กลุ�มคนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพันกัน และมีการติดต�อสื่อสาร
ระหว�างกันอย�างเป0นปกติและต�อเนื่อง โดยเหตุท่ีอยู�ในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน 
หรือประกอบกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคGร�วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร�วมกัน 

“เครือข�ายองคGกรสวัสดิการชุมชน”๕ หมายความว�า องคGกรท่ีเกิดจากการรวมตัวของ
องคGกรสวัสดิการชุมชนมากกว�าหนึ่งองคGกรเพ่ือร�วมมือ ประสานงาน และเชื่อมโยงในการจัดสวัสดิการ
สังคมขององคGกรสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ 

“กองทุน” หมายความว�า กองทุนส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
“สํานักงาน” หมายความว�า สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แห�งชาติ 
“นักสังคมสงเคราะหG” หมายความว�า ผู,ซึ่งปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการสังคม

ท่ีสําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหGศาสตรGหรือท่ีผ�านการฝOกอบรมด,านสังคม
สงเคราะหGตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนดหรือที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“อาสาสมัคร” หมายความว�า ผู,ซ่ึงอาสาช�วยปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการสังคม
ในองคGการสวัสดิการสังคม 

“กรรมการ” หมายความว�า กรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห�งชาติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แห�งชาติ 
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว�า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของกองทุน 
“ผู,อํานวยการ” หมายความว�า ผู,อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแห�งชาติ 

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว�า “องคGการสวัสดิการสังคม” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว�า “องคGกรสวัสดิการชุมชน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว�า “ชุมชน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มาตรา ๓ นิยามคําว�า “เครือข�ายองคGกรสวัสดิการชุมชน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการ

จัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“พนักงานเจ,าหน,าท่ี” หมายความว�า ผู, ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให,ปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยG 

 
มาตรา ๔  ให,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยGรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยGมีอํานาจแต�งต้ัง

พนักงานเจ,าหน,าท่ี กับออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ระเบียบนั้น เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 

 
หมวด ๑ 

แนวการจัดสวัสดิการสังคม 
   

 
มาตรา ๕  ในการจัดสวัสดิการสังคมขององคGการสวัสดิการสังคมให,แก�ผู,รับบริการ

สวัสดิการสังคมให,คํานึงถึงเรื่อง ดังต�อไปนี้ 
(๑) สาขาต�าง ๆ ท่ีจะดําเนินการตามความจําเป0นและเหมาะสม เช�น การบริการทาง

สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู�อาศัย การฝOกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และ
กระบวนการยุติธรรม เป0นต,น 

(๒) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินการ เช�น การส�งเสริมการพัฒนา 
การสงเคราะหG การคุ,มครอง การปBองกัน การแก,ไข และการบําบัดฟUVนฟู เป0นต,น 

ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ให,มีการส�งเสริมและสนับสนุนให,บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคGกรปกครองส�วนท,องถ่ิน องคGกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคGกรอ่ืนได,มีส�วน
ร�วมด,วย 

 
มาตรา ๖  ในการจัดสวัสดิการสังคม ให,เป0นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห�งชาติ 

   
 

มาตรา ๗๖  ให,มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว�า “คณะกรรมการส�งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห�งชาติ” เรียกโดยย�อว�า “ก.ส.ค.” ประกอบด,วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เป0นประธานกรรมการ 
                                                 

๖ มาตรา ๗ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยG เป0นรอง
ประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 

(๓) ผู ,แทนองคGกรสาธารณประโยชนGหรือผู ,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชนซึ ่ง
นายกรัฐมนตรีแต�งต้ังจากบุคคลตาม (๕) เป0นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 

(๔) กรรมการโดยตําแหน�ง ได,แก� ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยG 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู,อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(๕) กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ัง ได,แก� ผู,แทนองคGกรสาธารณประโยชนGจํานวน
แปดคนและผู,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชนจํานวนแปดคน 

(๖) ผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังจํานวนแปดคน 
ให,ผู,อํานวยการเป0นกรรมการและเลขานุการ และให,ผู,อํานวยการแต�งต้ังข,าราชการ

ในสํานักงานเป0นผู,ช�วยเลขานุการ 
การแต�งต้ังกรรมการผู,แทนองคGกรสาธารณประโยชนGและผู,แทนองคGกรสวัสดิการ

ชุมชนให,แต�งต้ังจากบุคคลซ่ึงองคGกรสาธารณประโยชนGหรือองคGกรสวัสดิการชุมชนได,เลือกกันเอง 
แล,วแต�กรณี และการแต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิให,แต�งต้ังจากบุคคลซ่ึงไม�เป0นข,าราชการท่ีมี
ตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ,างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองคGกรปกครองส�วนท,องถ่ิน เว,นแต�เป0นผู,สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยผู,ทรงคุณวุฒิต,อง
เป0นผู,ซ่ึงมีความรู, ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณGท่ีเก่ียวข,องกับงานด,านการจัดสวัสดิการ
สังคม ด,านสุขภาพอนามัย ด,านการศึกษา และด,านกฎหมายอย�างน,อยด,านละหนึ่งคน 

หลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกและการพ,นจากตําแหน�งของผู,แทน
องคGกรสาธารณประโยชนGและผู,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชน ให,เป0นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๘  กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป1 

กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน�งตามวาระอาจได,รับแต�งต้ังอีกได, แต�ต,องไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพ,นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแต�งต้ังพ,นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป0นบุคคลล,มละลาย 
(๔) เป0นคนไร,ความสามารถหรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๕) คณะรัฐมนตรีให,ออก 
(๖) ได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังพ,นจากตําแหน�งก�อนวาระ 
ให,คณะรัฐมนตรีแต�งตั้งกรรมการจากบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๗ เป0นกรรมการแทน 
และให,ผู,ซ่ึงได,รับแต�งต้ังอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังดํารงตําแหน�งครบวาระแล,ว 

ให,กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน�งปฏิบัติหน,าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีการแต�งต้ังกรรมการข้ึนใหม� 
 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการต,องมีกรรมการมาประชุมไม�น,อยกว�า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป0นองคGประชุม 
ในการประชุมคราวใดถ,าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติ

หน,าที่ได, ให,รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป0นประธานในที่ประชุม ถ,าประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,รองประธาน
กรรมการคนที่สองเป0นประธานในที่ประชุม  ถ,าประธานกรรมและรองประธานกรรมการทั้งสองคน
ไม�อยู�ในที่ประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน,าที่ได, ให,กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เป0นประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหนึ่งให,มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ,าคะแนนเสียงเท�ากัน ให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป0น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  ให,คณะกรรมการมีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให,ความเห็นต�อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการจัดสวัสดิการ

สังคมและการส�งเสริมให,มีการจัดสวัสดิการสังคมอย�างเป0นระบบ ท่ัวถึง และต�อเนื่อง 
(๒) เสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรีให,มีหรือแก,ไขกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๓) เสนอแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติเป0นแผนแม�บท 
(๔) ให,ความเห็นชอบแผนงานและโครงการต�าง ๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเสนอ

ต�อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) กําหนดบุคคลหรือกลุ�มบุคคลเปBาหมาย สาขา ลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการ

ในการจัดสวัสดิการสังคม 
(๖) กําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 
(๗) วางระเบียบเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการ

สังคมขององคGการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะหG และอาสาสมัคร 
(๘) วางระเบียบเก่ียวกับการประสานงานด,านการจัดสวัสดิการสังคม 
(๙) วางระเบียบเก่ียวกับการส�งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
(๑๐) วางระเบียบเก่ียวกับการควบคุมดูแลการใช,จ�ายเงินของกองทุนให,เป0นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) วางระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ตามมาตรา ๒๙ (๑) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๒) วางระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติการจ�ายเงินเพ่ือสนับสนุนองคGการ
สวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรา 
๒๙ (๒) 

(๑๓) วางระเบียบเก่ียวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ตามมาตรา ๒๙ (๓) 

(๑๔) วางระเบียบการรับเงิน การจ�ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนG 
และการจัดการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๓๐ 

(๑๕)๗ กําหนดหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเป0น
องคGกรสาธารณประโยชนGและองคGกรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐/๑ 

(๑๖)๘ วางระเบียบเก่ียวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคGกร
สาธารณประโยชนGและองคGกรสวัสดิการชุมชนเพ่ือให,เป0นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗)๙ กําหนดมาตรฐานในการฝOกอบรมด,านสังคมสงเคราะหG รวมท้ังกําหนด
คุณสมบัติสําหรับผู, ซ่ึงปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือเป0นนักสังคมสงเคราะหGตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๘)๑๐ วางระเบียบเก่ียวกับการส�งเสริมและสนับสนุนในด,านวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรให,แก�นักสังคมสงเคราะหG อาสาสมัคร ตามมาตรา ๓๕ (๒) 

(๑๙)๑๑ วางระเบียบเก่ียวกับการคืนเงินอุดหนุนท่ีองคGกรสาธารณประโยชนG และ
องคGกรสวัสดิการชุมชนได,รับไปตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๐/๓ 

(๒๐) วางระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข,องเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมท้ัง
ปฏิ บั ติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญั ตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญั ติให, เป0น อํานาจหน,าท่ีของ
คณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะกรรมการตาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ให,คํานึงถึง
หลักการและแนวทางการมีส�วนร�วมหรือบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคGกรปกครองส�วนท,องถ่ิน องคGกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองคGกรอ่ืน รวมท้ังหน�วยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนด,วย 

แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมตาม (๓) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป0นแผนแม�บทแล,ว 
ข,อกําหนดตาม (๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบท่ีได,วางข้ึนตาม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
(๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) รวมท้ังระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุนตาม (๑๑) ซ่ึงกระทรวงการคลังได,
เห็นชอบนั้น เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
                                                 

๗ มาตรา ๑๓ (๑๕) แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘ มาตรา ๑๓ (๑๖) แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙ มาตรา ๑๓ (๑๗) แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐ มาตรา ๑๓ (๑๘) แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๑ มาตรา ๑๓ (๑๙) แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๔  ให,คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน,าท่ี

แทนคณะกรรมการหรือปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ให,นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใช,บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๕  ให,มีสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห�งชาติ 

เรียกโดยย�อว�า “สํานักงาน ก.ส.ค.” ในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยGและให,มีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอต�อคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมข,อมูล ศึกษา วิจัยและพัฒนา เก่ียวกับงานส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
(๓) เป0นศูนยGกลาง ประสานงาน เผยแพร� และประชาสัมพันธG งานหรือกิจกรรม

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๔) ร�วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส�วนกลาง ราชการบริหารส�วน

ภูมิภาค ราชการบริหารส�วนท,องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคGการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคGกรอื่น
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมของ
องคGการสวัสดิการสังคมแล,วรายงานต�อคณะกรรมการ 

(๖) ดําเนินการและสนับสนุนให,มีการปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคGการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะหG และอาสาสมัคร ให,เป0นไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
กําหนด รวมท้ังดําเนินการเพ่ือให,มีการพัฒนามาตรฐานดังกล�าวให,เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

(๗) ให,การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการสังคมขององคGการ
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะหG และอาสาสมัคร ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๘)๑๒ กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคGกรสาธารณประโยชนGและ
องคGกรสวัสดิการชุมชนให,เป0นไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๙) จัดทําทะเบียนกลางเก่ียวกับองคGการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะหG 
อาสาสมัคร และผู,รับบริการสวัสดิการสังคม 

(๑๐) จัดฝOกอบรมนักสังคมสงเคราะหGและอาสาสมัคร 
(๑๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน 

คณะกรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต�งต้ัง 
(๑๒) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให,กรรมการ กรรมการ

ส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด กรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 
กรรมการประเมินผล กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการได,รับเบ้ียประชุม ค�าพาหนะ ค�าเบ้ียเลี้ยง 
                                                 

๑๒ มาตรา ๑๕ (๘) แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช,จ�ายอย�างอ่ืน ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 
   

 
มาตรา ๑๗๑๓  ให,มีคณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เรียกโดยย�อ

ว�า “ก.ส.จ.” ประกอบด,วย 
(๑) ผู,ว�าราชการจังหวัด เป0นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู,ว�าราชการจังหวัดซ่ึงผู,ว�าราชการจังหวัดมอบหมาย เป0นรองประธาน

กรรมการคนท่ีหนึ่ง 
(๓) ผู,แทนองคGกรสาธารณประโยชนGหรือผู,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชนซ่ึงผู,ว�า

ราชการจังหวัดแต�งต้ังจากบุคคลตาม (๕) เป0นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน�ง ได,แก� ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด 

ผู,อํานวยการสํานักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ผู,อํานวยการศูนยGการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
นายแพทยGสาธารณสุขจังหวัด และผู,แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจํานวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการซ่ึงผู,ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ัง ได,แก� ผู,แทนองคGกรปกครองส�วนท,องถ่ิน
ในเขตจังหวัดจํานวนสามคน ผู,แทนองคGกรสาธารณประโยชนGในเขตจังหวัดจํานวนสามคน และผู,แทน
องคGกรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน 

(๖) ผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู,ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ังจํานวนสามคน 
ให,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยGจังหวัด เป0นกรรมการและเลขานุการ 

และให,พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยGจังหวัดแต�งต้ังข,าราชการในสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยGจังหวัด เป0นผู,ช�วยเลขานุการ 

การแต� ง ต้ั งกรรมการผู, แทนองคG กรปกครองส� วนท, อง ถ่ิน  ผู, แทนองคG ก ร
สาธารณประโยชนGและผู,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชนให,แต�งต้ังจากบุคคลซ่ึงองคGกรปกครองส�วน
ท,องถ่ิน องคGกรสาธารณประโยชนG หรือองคGกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนั้นได,เลือกกันเอง แล,วแต�กรณี 
และการแต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิให,แต�งต้ังจากบุคคลซ่ึงไม�เป0นข,าราชการท่ีมีตําแหน�งหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ,างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคGกร
ปกครองส�วนท,องถ่ิน เว,นแต�เป0นผู,สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผู,ทรงคุณวุฒิต,องเป0นผู,ซ่ึงมีความรู, 
ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณGท่ีเก่ียวข,องกับงานด,านสวัสดิการสังคมอย�างน,อยหนึ่งคน 

หลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกและการพ,นจากตําแหน�งของผู,แทน
องคGกรปกครองส�วนท,องถ่ิน ผู,แทนองคGกรสาธารณประโยชนG และผู,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชน 
ให,เป0นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๗ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๘  ให,นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
และมาตรา ๑๔ มาใช,บังคับกับการดํารงตําแหน�ง การพ,นจากตําแหน�ง การประชุม และการแต�งต้ัง
คณะอนุกรรมการของ ก.ส.จ. โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  ให, ก.ส.จ. มีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดต�อ

คณะกรรมการ 
(๒) ส�งเสริมและสนับสนุนให,หน�วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข,ามามีส�วนร�วม

ในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการประสานงานระหว�างหน�วยงานของรัฐและภาคเอกชน 

ท้ังในด,านข,อมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดให,สอดคล,องกับระเบียบ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๕) กํากับดูแลหรือส�งเสริมและให,ความเห็นชอบแผนงานและโครงการเก่ียวกับการ

จัดสวัสดิการสังคมในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดเพ่ือให,เป0นไปตามแผนการจัดสวัสดิการสังคม 
(๖) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๐๑๔  ให,สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยGจังหวัด

รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.จ. และให,มีอํานาจหน,าท่ีภายในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัด ดังต�อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอต�อ ก.ส.จ. 
(๒) รวบรวมข,อมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๓) เป0นศูนยGกลาง ประสานงาน เผยแพร� และประชาสัมพันธG งานหรือกิจกรรม

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๔) ร�วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส�วนกลาง ราชการบริหารส�วน

ภูมิภาค ราชการบริหารส�วนท,องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคGการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคGกรอื่น
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคGการสวัสดิการสังคมแล,วรายงานต�อ ก.ส.จ. 

(๖) ส�งเสริมและสนับสนุนองคGการสวัสดิการสังคม องคGกรปกครองส�วนท,องถ่ิน
ชุมชนและองคGกรอ่ืนให,มีส�วนร�วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

(๗) กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคGกรสาธารณประโยชนG และ
องคGกรสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) จัดทําทะเบียนเก่ียวกับองคGการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะหG อาสาสมัคร 
และผู,รับบริการสวัสดิการสังคม 

(๙) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ี ก.ส.จ. มอบหมาย 
 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๐ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๑๑๕  ให,มีคณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 
เรียกโดยย�อว�า “ก.ส.ก.” ประกอบด,วย 

(๑) ผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานคร เป0นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป0นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
(๓) ผู,แทนองคGกรสาธารณประโยชนGหรือผู,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชนซ่ึงผู,ว�า

ราชการกรุงเทพมหานครแต�งต้ังจากบุคคลตาม (๕) เป0นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหน�ง ได,แก� ผู,แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยG ผู,แทนกระทรวงมหาดไทย ผู,แทนกระทรวงแรงงาน ผู,แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู,แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู,แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู,แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู,แทน
ศูนยGการศึกษาพิเศษส�วนกลาง 

(๕) กรรมการซ่ึงผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานครแต�งต้ัง ได,แก�  ผู,แทนองคGกร
สาธารณประโยชนGในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนหกคน และผู,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานครจํานวนหกคน 

(๖) ผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานครแต�งต้ังจํานวนหกคน 
ให,ผู,อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป0นกรรมการและเลขานุการ 

และให,ผู,อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แต�งต้ังข,าราชการในสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร เป0นผู,ช�วยเลขานุการ 

การแต�งต้ังกรรมการผู,แทนองคGกรสาธารณประโยชนGและผู,แทนองคGกรสวัสดิการ
ชุมชนให,แต�งต้ังจากบุคคลซ่ึงองคGกรสาธารณประโยชนGหรือองคGกรสวัสดิการชุมชนได,เลือกกันเอง 
แล,วแต�กรณี และการแต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิให,แต�งต้ังจากบุคคลซ่ึงไม�เป0นข,าราชการท่ีมี
ตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ,างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองคGกรปกครองส�วนท,องถ่ิน เว,นแต�เป0นผู,สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผู,ทรงคุณวุฒิต,อง
เป0นผู,ซ่ึงมีความรู, ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณGท่ีเก่ียวข,องกับงานด,านสวัสดิการสังคม
อย�างน,อยหนึ่งคน 

หลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกและการพ,นจากตําแหน�งของผู,แทน
องคGกรสาธารณประโยชนGและผู,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชน ให,เป0นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๒  ให,นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 

และมาตรา ๑๔ มาใช,บังคับกับการดํารงตําแหน�ง การพ,นจากตําแหน�ง การประชุม และการแต�งต้ัง
คณะอนุกรรมการของ ก.ส.ก. โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๓๑๖  ให, ก.ส.ก. มีอํานาจหน,าท่ีตามมาตรา ๑๙ และให,สํานักพัฒนาสังคม 

กรุงเทพมหานคร มีหน,าท่ีรับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.ก. และให,มีอํานาจหน,าท่ีตามมาตรา ๒๐  
ท้ังนี้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
                                                 

๑๕ มาตรา ๒๑ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๑๖ มาตรา ๒๓ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๔ 

กองทุนส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
   

 
มาตรา ๒๔  ให,จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยG เรียกว�า “กองทุนส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” เพ่ือเป0นทุนใช,จ�าย
ในการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๕  กองทุน ประกอบด,วย 
(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให, 
(๒) เงินท่ีได,รับจากงบประมาณรายจ�ายประจําป1 
(๓) เงินหรือทรัพยGสินท่ีมีผู,บริจาคหรือมอบให, 
(๔) เงินอุดหนุนจากต�างประเทศหรือองคGการระหว�างประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพยGสินที่ตกเป0นของกองทุนหรือที่กองทุนได,รับตามกฎหมายหรือ

โดยนิติกรรมอ่ืน 
(๖) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยGสินของกองทุน 
 
มาตรา ๒๖  เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๕ ไม�ต,องนําส�งกระทรวงการคลังเป0น

รายได,แผ�นดิน 
 
มาตรา ๒๗  ให,มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด,วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยG เป0นประธานกรรมการ 
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป0นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู,แทนสํานักงบประมาณ ผู,แทนกรมบัญชีกลาง ผู,แทนกรุงเทพมหานคร 
(๔) ผู,ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะกรรมการแต�งต้ังจํานวนห,าคน ในจํานวนนี้จะต,องเป0น

ผู,แทนองคGกรสาธารณประโยชนGอย�างน,อยสองคน ผู,แทนองคGกรปกครองส�วนท,องถ่ินอย�างน,อยหนึ่งคน 
ให,ผู,อํานวยการ เป0นกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑGและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู,ทรงคุณวุฒิให,เป0นไปตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  ให,นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 

และมาตรา ๑๔ มาใช,บังคับกับการดํารงตําแหน�ง การพ,นจากตําแหน�ง การประชุม และการแต�งต้ัง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙  ให,คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนให,เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจ�ายเงินเพ่ือสนับสนุนองคGการสวัสดิการสังคมในการจัด
สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต�อคณะกรรมการตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  การรับเงิน การจ�ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนG และ

การจัดการกองทุน ให,เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๑  ให,มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน

จํานวนเจ็ดคน ประกอบด,วย ประธานกรรมการและกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิจํานวนห,าคนซ่ึงคณะกรรมการ
โดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู,ซ่ึงมีความรู,ความสามารถและประสบการณGด,านการเงิน 
การจัดสวัสดิการสังคม และการประเมินผล ซ่ึงในจํานวนนี้จะต,องเป0นผู,มีความเชี่ยวชาญด,านการ
ประเมินผลจํานวนสองคน และให,ผู,อํานวยการเป0นกรรมการและเลขานุการ 

ให,นํามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช,บังคับกับ
กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลด,วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒  คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร,อมท้ังข,อเสนอแนะต�อคณะกรรมการ 
ให,คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข,องกับ

กองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข,อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลได, 
 
มาตรา ๓๓  ให,คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการ ส�งผู,สอบ

บัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร,อยยี่สิบวันนับแต�วันสิ้นป1บัญชีทุกป1 
ให,สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเป0นผู,สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป1 แล,วทํา

รายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอต�อคณะกรรมการภายใน
หนึ่งร,อยห,าสิบวันนับแต�วันสิ้นป1บัญชีเพ่ือคณะกรรมการเสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให,รัฐมนตรีเสนอต�อนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
นําเสนอต�อสภาผู,แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และจัดให,มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๕ 

องคGกรสาธารณประโยชนG 
   

 
มาตรา ๓๔  มูลนิธิ หรือสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคGในการจัดสวัสดิการสังคมหรือ

องคGกรภาคเอกชนท่ีมีผลงานเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด
อาจยื่นคําขอต�อคณะกรรมการให,รับรองเป0นองคGกรสาธารณประโยชนGได, 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การยื่นคําขอและการรับรองเป0นองคGกรสาธารณประโยชนGตามวรรคหนึ่ง ให,เป0นไป
ตามหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในการรับรององคGกรสาธารณประโยชนGนั้นคณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ 
ให,องคGกรสาธารณประโยชนGถือปฏิบัติด,วยก็ได, 

เม่ือมีการรับรองให,องคGกรใดเป0นองคGกรสาธารณประโยชนGแล,ว ให,จดแจ,งการรับรอง
เป0นองคGกรสาธารณประโยชนGในทะเบียนองคGกรสาธารณประโยชนG และให,สํานักงานประกาศการ
รับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื่อองคGกรสาธารณประโยชนGนั้น 

 
มาตรา ๓๕  องคGกรสาธารณประโยชนGอาจได,รับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการ

สังคม ดังต�อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๒) การช�วยเหลือจากสํานักงานในด,านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ในองคGกรสาธารณประโยชนGตามความจําเป0นและเหมาะสมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๓) การช�วยเหลืออ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  โครงการท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนต,องมีลักษณะ ดังต�อไปนี้ 
(๑) เป0นโครงการด,านการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีผลต�อการปBองกัน การแก,ไขป3ญหา

และการพัฒนาสังคม 
(๒) เป0นโครงการท่ีไม�ขัดต�อนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม 

และ 
(๓) เป0นโครงการท่ีมีการดําเนินงานมาแล,ว โดยมีทุนอยู�บางส�วน หรือเป0นโครงการใหม� 
 
มาตรา ๓๗  ให,องคGกรสาธารณประโยชนGที่ได,รับเงินอุดหนุนจากกองทุนตาม

มาตรา ๓๕ (๑) จัดทํารายงานการใช,จ�ายเงินตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ปรากฏว�าองคGกรสาธารณประโยชนGใดมีพฤติการณGในการ

จัดสวัสดิการสังคมท่ีไม�สุจริต หรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไม�มีผลงานตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีมีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ,งให,องคGกรสาธารณประโยชนGนั้นชี้แจงข,อเท็จจริงหรือความเห็นในการ
ปฏิบัติงาน หรือส�งผู,แทนมาชี้แจงหรือให,ถ,อยคํา หรือส�งเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการ
พิจารณา 

(๒) มีหนังสือแจ,งให,บุคคลท่ีเก่ียวข,องมาให,ถ,อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงข,อเท็จจริง 
หรือให,ส�งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๓๙  ให,คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรององคGกรสาธารณประโยชนG

เม่ือได,รับรายงานจากพนักงานเจ,าหน,าท่ีในกรณีอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
(๑) องคGกรสาธารณประโยชนGใดมีพฤติการณGตามมาตรา ๓๘ และพนักงานเจ,าหน,าท่ี

ได,สอบสวนพฤติการณGดังกล�าวแล,วปรากฏว�าองคGกรสาธารณประโยชนGนั้นได,กระทําการโดยไม�สุจริต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือจงใจไม�ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไม�มีผลงานตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

(๒) องคGกรสาธารณประโยชนGใดได,รับแจ,งจากพนักงานเจ,าหน,าท่ีตามมาตรา ๓๘ (๑) 
แล,วไม�ปฏิบัติตามโดยไม�มีเหตุอันสมควร 

 
มาตรา ๔๐  เม่ือมีการเพิกถอนการรับรององคGกรสาธารณประโยชนGใด ให,สํานักงาน

ประกาศรายชื่อองคGกรสาธารณประโยชนGนั้นในราชกิจจานุเบกษา และให,องคGกรสาธารณประโยชนG
ท่ีถูกเพิกถอนการรับรองส�งเงินอุดหนุนท่ีได,รับไปคืนแก�สํานักงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๖ 

องคGกรสวัสดิการชุมชน๑๗ 
   

 
มาตรา ๔๐/๑๑๘  องคGกรภาคประชาชนท่ีมีวัตถุประสงคGในการจัดสวัสดิการสังคม

ให,แก�สมาชิกในชุมชนหรือท่ีได,รวมตัวเป0นเครือข�ายองคGกรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแต�ละชุมชนท,องถิ่นอาจยื่น
คําขอต�อคณะกรรมการให,รับรองเป0นองคGกรสวัสดิการชุมชนได, 

การยื่นคําขอและการรับรองเป0นองคGกรสวัสดิการชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให,เป0นไปตาม
หลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในการรับรององคGกรสวัสดิการชุมชนนั้น คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ 
ให,องคGกรสวัสดิการชุมชนถือปฏิบัติด,วยก็ได, 

เม่ือมีการรับรองให,องคGกรใดเป0นองคGกรสวัสดิการชุมชนแล,ว ให,จดแจ,งการรับรอง
เป0นองคGกรสวัสดิการชุมชนในทะเบียนองคGกรสวัสดิการชุมชน และให,สํานักงานประกาศการรับรอง
ในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื่อองคGกรสวัสดิการชุมชนนั้น 

 
มาตรา ๔๐/๒๑๙  องคGกรสวัสดิการชุมชนอาจได,รับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการ

สังคมหรือการปฏิบัติงานด,านการจัดสวัสดิการสังคม 
การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให,นําความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

มาใช,บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๐/๓๒๐  ในกรณีท่ีปรากฏว�าองคGกรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณGในการ

จัดสวัสดิการสังคมท่ีไม�สุจริต หรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือไม�มีผลงานตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได, และให,นําความในมาตรา ๓๘ 
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 
                                                 

๑๗ หมวด ๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ มาตรา ๔๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙ มาตรา ๔๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๐ มาตรา ๔๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๐/๔๒๑  หน�วยงานของรัฐ องคGกรปกครองส�วนท,องถ่ิน หรือองคGกร

สาธารณประโยชนGอาจให,ความร�วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานขององคGกรสวัสดิการชุมชนตาม
ควรแก�กรณี 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ่มแรกก�อนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) 
ให,คณะกรรมการ ประกอบด,วย กรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖) เพ่ือทําหน,าท่ีเท�าท่ี
จําเป0นจนกว�าจะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) 

ให,กรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการกําหนดหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ยื่นคําขอและการรับรองเป0นองคGกรสาธารณประโยชนGตามมาตรา ๓๔ ภายในระยะเวลาไม�เกิน ๖๐ วัน 
นับแต�วันท่ีคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังกรรมการตามมาตรา ๗ (๖) 

 
มาตรา ๔๒  ในวาระเริ่มแรกให,นําบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาใช,บังคับ

กับคณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการส�งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ และคณะกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๗ 
ด,วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๓  ในระหว�างท่ียังมิได,จัดต้ังสํานักงาน ให,สํานักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยGมีอํานาจหน,าท่ีตามมาตรา ๑๕ 
 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๒๑ มาตรา ๔๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย กําหนดให,รัฐต,องคุ,มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส�งเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสร,างและพัฒนาความเป0นปOกแผ�นของครอบครัว และความเข,มแข็งของชุมชน 
รวมท้ังรัฐต,องสงเคราะหGคนชรา ผู,ยากไร, ผู,พิการหรือทุพพลภาพ และผู,ด,อยโอกาส ให,มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพ่ึงตนเองได,  ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว�าด,วยการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือเป0น
กฎหมายแม�บทในการจัดสวัสดิการสังคมท้ังในส�วนของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนส�งเสริมและ
สนับสนุนให,บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคGกรปกครองส�วนท,องถ่ิน และองคGกรอ่ืน ได,เข,ามามีส�วนร�วม
ในการจัดสวัสดิการสังคม  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนGในการเสริมสร,างความม่ันคงทางสังคมให,เป0นไปอย�าง
ท่ัวถึง เหมาะสม และเป0นธรรม  จึงต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๒ 
 

มาตรา ๑๓   ให, คณ ะกรรมการส� ง เสริมการจัดสวัส ดิการสั งคมแห� งชาติ 
คณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และคณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงปฏิบัติ
หน,าท่ีอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับเป0นคณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห�งชาติ คณะกรรมการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และคณะกรรมการส�งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน,าท่ีต�อไปจนครบวาระเดิมและ
ให,ดําเนินการแต�งต้ังกรรมการผู,แทนองคGกรสวัสดิการชุมชนตามมาตรา ๗ (๕) มาตรา ๑๗ (๕) และ
มาตรา ๒๑ (๕) แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให,เสร็จสิ้นภายในเก,าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ เว,นแต�วาระการ
ดํารงตําแหน�งของกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรี ผู,ว�าราชการจังหวัด หรือผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานคร
แต�งต้ังในคณะกรรมการดังกล�าว แล,วแต�กรณี เหลืออยู�ไม�ถึงเก,าสิบวัน จะไม�แต�งต้ังก็ได, ในกรณีเช�นนี้
ให,ถือว�าคณะกรรมการดังกล�าวประกอบไปด,วยกรรมการเท�าท่ีมีอยู� 

 
มาตรา ๑๔  ให,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษยGรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป0นการสมควรแก,ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว�าด,วยการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือให,สามารถส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโดย
องคGกรภาคประชาชนให,เป0นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต,องการของสมาชิก และเกิด
ระบบการช�วยเหลือเก้ือกูลในสังคมและชุมชน ตลอดจนการรวมตัวกันเป0นเครือข�ายการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร,างความม่ันคงทางสังคมและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนให,เกิดความเข,มแข็งอย�าง
ท่ัวถึง เหมาะสม และเป0นธรรม  จึงจําเป0นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน,า ๑๒/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 


