
พระราชบญัญติั 
ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที+ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที+ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ       
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยที+เป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ3นไวโ้ดยคาํแนะนําและยินยอม     
ของรัฐสภาดงัต่อไปนี3  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี3 เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม      
พ.ศ. ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติันี3 ให้ใช้บงัคบัเมื+อพน้กาํหนดหนึ+ งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญติันี3  
“สวสัดิการสังคม”  หมายความวา่ ระบบการจดับริการทางสังคมซึ+งเกี+ยวกบัการป้องกนั การ

แกไ้ขปัญหา การพฒันา และการส่งเสริมความมั+นคงทางสังคม เพื+อตอบสนองความจาํเป็นขั3นพื3นฐานของ
ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที+ดีและพึ+ งตนเองได้อย่างทั+วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทั3 งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที+อยู่อาศัย การทาํงาน และการมีรายได้ นันทนาการ 
กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั+วไป โดยคาํนึงถึงศกัดิA ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิที+ประชาชน
จะตอ้งไดรั้บ และการมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคมทุกระดบั 

“การจดัสวสัดิการสังคม”  หมายความว่า การจดับริการสวสัดิการสังคมตามมาตรฐานที+
คณะกรรมการกาํหนด 

                                                           

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที+ ๙๔ ก/หนา้ ๖/๑ตุลาคม ๒๕๔๖ 



“ผูรั้บบริการสวสัดิการสังคม”  หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ+ งอยู่ในสภาวะ
ยากลาํบากหรือที+จาํตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ 
ผูด้อ้ยโอกาส ผูถู้กละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอื+นตามที+คณะกรรมการกาํหนด 

“องค์การสวสัดิการสังคม”๒ หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที+ดําเนินงานด้านการจัด
สวสัดิการสังคม องคก์รสาธารณประโยชน์ และองคก์รสวสัดิการชุมชน 

“องค์กรสาธารณประโยชน์”  หมายความว่า องค์กรภาคเอกชนที+ได้รับการรับรองให้
ดาํเนินงานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมตามพระราชบญัญติันี3  

“องค์กรสวัสดิการชุมชน”๓ หมายความว่า  องค์กรภาคประชาชนที+จัดตั3 งขึ3 นโดยมี
วตัถุประสงค์ในการจดัสวสัดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม
ของเครือข่ายองค์กรสวสัดิการชุมชน และไดรั้บการรับรองให้ดาํเนินงานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมตาม
พระราชบญัญติันี3  

“ชุมชน”๔ หมายความวา่ กลุ่มคนที+มีวิถีชีวิตเกี+ยวพนักนั และมีการติดต่อสื+อสารระหวา่งกนั
อยา่งเป็นปกติและต่อเนื+อง โดยเหตุที+อยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั หรือมีอาชีพเดียวกนั หรือประกอบกิจกรรม
ที+มีวตัถุประสงคร่์วมกนั หรือมีวฒันธรรม ความเชื+อ หรือความสนใจร่วมกนั 

“เครือข่ายองคก์รสวสัดิการชุมชน”๕ หมายความวา่ องคก์รที+เกิดจากการรวมตวัขององคก์ร
สวสัดิการชุมชนมากกวา่หนึ+งองคก์รเพื+อร่วมมือ ประสานงาน และเชื+อมโยงในการจดัสวสัดิการสังคมของ
องคก์รสวสัดิการชุมชนในทุกระดบั 

“กองทุน”  หมายความวา่ กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 
“สํานักงาน”  หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม

แห่งชาติ 
“นกัสังคมสงเคราะห์”  หมายความวา่ ผูซึ้+ งปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมที+สําเร็จ

การศึกษาไมต่ํ+ากวา่ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือที+ผา่นการฝึกอบรมดา้นสังคมสงเคราะห์ 

 
 
                                                           

๒มาตรา ๓ นิยามคาํวา่ “องค์การสวสัดิการสังคม” แกไ้ขเพิ+มเติมโดยพระราชบัญญติัส่งเสริมการจัด
สวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓มาตรา ๓ นิยามคาํวา่ “องค์กรสวสัดิการชุมชน” เพิ+มโดยพระราชบัญญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
สงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔มาตรา ๓ นิยามคาํวา่ “ชุมชน” เพิ+มโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๕มาตรา ๓ นิยามคาํว่า “เครือข่ายองค์กรสวสัดิการชุมชน” เพิ+มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 



 

ตามมาตรฐานที+คณะกรรมการกาํหนดหรือที+มีคุณสมบติัตามที+คณะกรรมการกาํหนด โดยประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษา 

“อาสาสมัคร”  หมายความว่า ผูซึ้+ งอาสาช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดสวสัดิการสังคมใน
องคก์ารสวสัดิการสังคม 

“กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ 
“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานของกองทุน 
“ผูอ้ ํานวยการ”  หมายความว่า ผู ้อาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด

สวสัดิการสังคมแห่งชาติ 
“พนกังานเจา้หนา้ที+”  หมายความวา่ ผูซึ้+ งรัฐมนตรีแต่งตั3งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี3  
“รัฐมนตรี”  หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษย ์

มาตรา ๔  ใหน้ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั+นคง
ของมนุษยรั์กษาการตามพระราชบญัญติันี3  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษย์มีอาํนาจแต่งตั3 ง
พนกังานเจา้หนา้ที+ กบัออกระเบียบเพื+อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี3  

ระเบียบนั3น เมื+อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 
แนวการจดัสวสัดิการสังคม 

   
 

มาตรา ๕  ในการจัดสวสัดิการสังคมขององค์การสวสัดิการสังคมให้แก่ผูรั้บบริการ
สวสัดิการสังคม ใหค้าํนึงถึงเรื+อง ดงัต่อไปนี3  

(๑)  สาขาต่างๆ ที+จะดาํเนินการตามความจาํเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม 
การศึกษา สุขภาพอนามยั ที+อยู่อาศยั การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นตน้ 

(๒)  ลกัษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดาํเนินการ เช่น การส่งเสริมการพฒันา การ
สงเคราะห์ การคุม้ครอง การป้องกนั การแกไ้ข และการบาํบดัฟื3 นฟู เป็นตน้ 

ในการจดัสวสัดิการสังคมตามวรรคหนึ+ ง ให้มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา และองคก์รอื+นไดมี้ส่วนร่วมดว้ย 

 



 

มาตรา ๖  ในการจดัสวสัดิการสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจดัสวสัดิการสังคมที+
คณะกรรมการกาํหนด 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ 
   

 

มาตรา ๗๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ+ งเรียกวา่ “คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
สังคมแห่งชาติ” เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ส.ค.” ประกอบดว้ย 

(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษยเ์ป็นรองประธาน

กรรมการคนที+หนึ+ง 
(๓) ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์หรือผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชน ซึ+ งนายกรัฐมนตรี

แต่งตั3งจากบุคคลตาม (๕) เป็นรองประธานกรรมการคนที+สอง 
(๔) กรรมการโดยตาํแหน่ง ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง

ปลดักระทรวงการท่องเที+ยวและกีฬา ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษย ์ปลดักระทรวง
มหาดไทย ปลดักระทรวงยุติธรรม ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงวฒันธรรม ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ปลดักระทรวงสาธารณสุข ผูอ้าํนวยการสํานกังบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และอธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 

(๕) กรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั3ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์จาํนวนแปด
คนและผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนจาํนวนแปดคน 

(๖) ผูท้รงคุณวฒิุซึ+ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั3งจาํนวนแปดคน 
ให้ผูอ้าํนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผูอ้าํนวยการแต่งตั3งขา้ราชการใน

สาํนกังานเป็นผูช่้วยเลขานุการ 
การแต่งตั3งกรรมการผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนให้

แต่งตั3งจากบุคคลซึ+งองคก์รสาธารณประโยชน์หรือองคก์รสวสัดิการชุมชนไดเ้ลือกกนัเอง แลว้แต่กรณี และ
การแต่งตั3งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิให้แต่งตั3งจากบุคคลซึ+ งไม่เป็นขา้ราชการที+มีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ
พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+นเวน้
แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยผูท้รงคุณวฒิุตอ้งเป็นผูซึ้+ งมีความรู้ ความเชี+ยวชาญมีผลงาน 

                                                           

๖มาตรา ๗ แกไ้ขเพิ+มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



 

และประสบการณ์ที+เกี+ยวขอ้งกบังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม ดา้นสุขภาพอนามยัดา้นการศึกษา และดา้น
กฎหมายอยา่งนอ้ยดา้นละหนึ+งคน 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขในการเลือกและการพน้จากตาํแหน่งของผูแ้ทนองค์กร
สาธารณประโยชน์และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที+รัฐมนตรีกาํหนด 

มาตรา ๘  กรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั3งมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ซึ+งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั3งอีกได ้แต่ตอ้งไมเ่กินสองวาระติดต่อกนั 

มาตรา ๙  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั3งพน้จากตาํแหน่ง เมื+อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕)  คณะรัฐมนตรีใหอ้อก 
(๖)  ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที+สุดใหจ้าํคุก 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที+กรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั3 งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ            
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั3งกรรมการจากบุคคลในประเภทเดียวกนัตามมาตรา ๗ เป็นกรรมการแทน และให ้    
ผูซึ้+ งไดรั้บแต่งตั3งอยูใ่นตาํแหน่งเทา่กบัวาระที+เหลืออยูข่องกรรมการซึ+งตนแทน 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที+กรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั3 งดํารงตาํแหน่งครบวาระแล้ว         
ใหก้รรมการซึ+งพน้จากตาํแหน่งปฏิบติัหนา้ที+ต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั3งกรรมการขึ3นใหม ่

มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ+ งหนึ+ ง
ของจาํนวนกรรมการทั3งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคราวใดถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที+ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที+
ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที+หนึ+ งเป็นประธานในที+ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการคนที+หนึ+ งไม่อยูใ่นที+ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที+ได ้ให้รองประธานกรรมการคนที+สอง
เป็นประธานในที+ประชุม  ถา้ประธานกรรมและรองประธานกรรมการทั3งสองคนไม่อยูใ่นที+ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที+ได ้ให้กรรมการซึ+ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ+ง เป็นประธานในที+ประชุมสําหรับ
การประชุมคราวนั3น 

 
 



 

การวินิจฉยัชี3 ขาดของที+ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ+งให้มีเสียงหนึ+ งในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในที+ประชุมออกเสียงเพิ+มขึ3นอีกเสียงหนึ+งเป็นเสียงชี3ขาด 

มาตรา ๑๓  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที+ ดงัต่อไปนี3  
(๑)  เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี+ยวกบันโยบายการจดัสวสัดิการสังคม 

และการส่งเสริมใหมี้การจดัสวสัดิการสังคมอยา่งเป็นระบบ ทั+วถึง และต่อเนื+อง 
(๒)  เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที+เกี+ยวกบัการจดัสวสัดิการสังคม 
(๓)  เสนอแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมต่อคณะรัฐมนตรีเพื+ออนุมติัเป็นแผนแมบ่ท 
(๔)  ให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการต่างๆ ในการจดัสวสัดิการสังคมที+เสนอต่อ

คณะกรรมการตามพระราชบญัญติันี3  
(๕)  กาํหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมาย สาขา ลกัษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการ

จดัสวสัดิการสังคม 
(๖)  กาํหนดมาตรฐานการจดัสวสัดิการสังคม 
(๗)  วางระเบียบเกี+ยวกบัการรับรองมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม

ขององคก์ารสวสัดิการสังคม นกัสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมคัร 
(๘)  วางระเบียบเกี+ยวกบัการประสานงานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม 
(๙)  วางระเบียบเกี+ยวกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสวสัดิการสังคม 
(๑๐)  วางระเบียบเกี+ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติันี3  
(๑๑)  วางระเบียบเกี+ยวกบัการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัตาม

มาตรา ๒๙ (๑) 
(๑๒)  วางระเบียบเกี+ยวกบัการพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินเพื+อสนบัสนุนองคก์ารสวสัดิการ

สังคมในการจดัสวสัดิการสังคมหรือการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมตามมาตรา ๒๙ (๒) 
(๑๓)  วางระเบียบเกี+ยวกบัการจดัทาํรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตาม

มาตรา ๒๙ (๓) 
(๑๔)  วางระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์ และการ

จดัการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัตามมาตรา ๓๐ 
 
 
 
 
 



 

(๑๕)๗กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขในการยื+นคาํขอและการรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์และองคก์รสวสัดิการชุมชน ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐/๑ 

(๑๖)๘วางระเบียบเกี+ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กร
สาธารณประโยชน์และองคก์รสวสัดิการชุมชนเพื+อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี3  

(๑๗)๙กาํหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั3งกาํหนดคุณสมบติั
สาํหรับผูซึ้+ งปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสงัคมเพื+อเป็นนกัสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติันี3  

(๑๘)๑๐ วางระเบียบเกี+ยวกบัการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการและการพฒันา
บุคลากรใหแ้ก่นกัสังคมสงเคราะห์ อาสาสมคัร ตามมาตรา ๓๕ (๒) 

(๑๙)๑๑วางระเบียบเกี+ยวกบัการคืนเงินอุดหนุนที+องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กร
สวสัดิการชุมชนไดรั้บไปตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๐/๓ 

(๒๐)  วางระเบียบอื+นที+เกี+ยวขอ้งเพื+อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี3  รวมทั3งปฏิบติัการอื+น
ใดตามที+พระราชบัญญัตินี3 หรือกฎหมายอื+นบัญญติัให้เป็นอาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการหรือตามที+
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ทั3งนี3  ในการปฏิบติัหนา้ที+ของคณะกรรมการตาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ให้คาํนึงถึงหลกัการ
และแนวทางการมีส่วนร่วมหรือบทบาทในการจดัสวสัดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ+น องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนาและองคก์รอื+น รวมทั3งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนดว้ย 

แผนพฒันาสวสัดิการสังคมตาม (๓) ซึ+ งคณะรัฐมนตรีอนุมติัเป็นแผนแม่บทแลว้ ขอ้กาํหนด
ตาม (๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบที+ไดว้างขึ3นตาม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๖) (๑๘) (๑๙) 
(๒๐) รวมทั3งระเบียบเกี+ยวกบัการบริหารกองทุนตาม (๑๑) ซึ+ งกระทรวงการคลังได้เห็นชอบนั3นเมื+อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

                                                           

๗มาตรา ๑๓ (๑๕) แก้ไขเพิ+มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม (ฉบับที+  ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘มาตรา ๑๓ (๑๖) แก้ไขเพิ+มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม (ฉบับที+  ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙มาตรา ๑๓ (๑๗) แก้ไขเพิ+มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม (ฉบับที+  ๒)         
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐มาตรา ๑๓ (๑๘) แกไ้ขเพิ+มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒)      พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๑๑มาตรา ๑๓ (๑๙) แก้ไขเพิ+มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม (ฉบับที+  ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 

มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั3งคณะอนุกรรมการเพื+อปฏิบติัหน้าที+แทน
คณะกรรมการหรือปฏิบติัการอยา่งหนึ+งอยา่งใดตามที+คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๕  ใหมี้สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ เรียก
โดยยอ่วา่ “สาํนกังาน ก.ส.ค.” ในสาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษยแ์ละให้
มีอาํนาจหนา้ที+ ดงัต่อไปนี3  

(๑)  จดัทาํแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๒)  รวบรวมขอ้มูล ศึกษา วจิยัและพฒันา เกี+ยวกบังานส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 
(๓)  เป็นศูนยก์ลาง ประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ งานหรือกิจกรรมเกี+ยวกบั

การจดัสวสัดิการสังคม 
(๔)  ร่วมมือและประสานงานกบัราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ+น รัฐวิสาหกิจ และองค์การสวสัดิการสังคม ตลอดจนองค์กรอื+นในการจัด
สวสัดิการสังคมตามพระราชบญัญติันี3และกฎหมายอื+นที+เกี+ยวขอ้ง 

(๕)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมขององค์การ
สวสัดิการสังคมแลว้รายงานต่อคณะกรรมการ 

(๖)  ดาํเนินการและสนบัสนุนให้มีการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมขององคก์าร
สวสัดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมคัร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที+คณะกรรมการกาํหนด 
รวมทั3งดาํเนินการเพื+อใหมี้การพฒันามาตรฐานดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัการเปลี+ยนแปลงทางสังคม 

(๗)  ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวสัดิการสังคมขององค์การ
สวสัดิการสังคม นกัสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมคัร ตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนด 

(๘)๑๒ กาํกบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร
สวสัดิการชุมชนใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี3และตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนด 

 (๙)  จดัทาํทะเบียนกลางเกี+ยวกบัองคก์ารสวสัดิการสังคม นกัสังคมสงเคราะห์อาสาสมคัร 
และผูรั้บบริการสวสัดิการสังคม 

(๑๐)  จดัฝึกอบรมนกัสังคมสงเคราะห์และอาสาสมคัร 
(๑๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการ

ประเมินผล และคณะอนุกรรมการซึ+งคณะกรรมการแต่งตั3ง 
(๑๒)  ปฏิบติัหนา้ที+อื+นตามที+คณะกรรมการมอบหมาย 

                                                           

๑๒ มาตรา ๑๕ (๘) แกไ้ขเพิ+มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 

มาตรา ๑๖  ในการปฏิบติัหนา้ที+ตามพระราชบญัญติันี3 ให้กรรมการ กรรมการส่งเสริมการ
จดัสวสัดิการสังคมจงัหวดั กรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมกรุงเทพมหานคร กรรมการประเมินผล 
กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการไดรั้บเบี3ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี3ยเลี3 ยง ค่าเช่าที+พกั และค่าใชจ่้าย
อยา่งอื+น ตามระเบียบที+รัฐมนตรีกาํหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดั 
   

 

มาตรา ๑๗๑๓ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดั เรียกโดยย่อว่า    
“ก.ส.จ.” ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผูว้่าราชการจงัหวดัซึ+ งผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ   

คนที+หนึ+ง 
(๓) ผูแ้ทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผูแ้ทนองค์กรสวสัดิการชุมชนซึ+ งผูว้่าราชการ

จงัหวดัแต่งตั3งจากบุคคลตาม (๕) เป็นรองประธานกรรมการคนที+สอง 
(๔) กรรมการโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดัจงัหวดั แรงงานจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดั ผูอ้าํนวยการ

สํานกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดั นายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดั และผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจงัหวดัจาํนวนหนึ+งคน 

(๕) กรรมการซึ+ งผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั3ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ+นใน
เขตจงัหวดัจาํนวนสามคน ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์ในเขตจงัหวดัจาํนวนสามคน และผูแ้ทนองคก์ร
สวสัดิการชุมชนในเขตจงัหวดัจาํนวนสามคน 

(๖) ผูท้รงคุณวฒิุซึ+ งผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั3งจาํนวนสามคน 
ให้พฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษยจ์งัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้

พฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษยจ์งัหวดัแต่งตั3งขา้ราชการในสํานกังานพฒันาสังคมและความมั+นคง
ของมนุษยจ์งัหวดัเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

การแต่งตั3งกรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์
และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนใหแ้ต่งตั3งจากบุคคลซึ+ งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น องคก์รสาธารณประโยชน์ 

                                                           

๑๓[ มาตรา ๑๗ แกไ้ขเพิ+มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



หรือองคก์รสวสัดิการชุมชนในจงัหวดันั3นไดเ้ลือกกนัเอง แลว้แต่กรณี และการแต่งตั3งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิให้
แต่งตั3งจากบุคคลซึ+ งไม่เป็นข้าราชการที+มีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ+ นเว ้นแต่เ ป็นผู ้สอนใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดยผูท้รงคุณวฒิุตอ้งเป็นผูซึ้+ งมีความรู้ ความเชี+ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที+
เกี+ยวขอ้งกบังานดา้นสวสัดิการสังคมอยา่งนอ้ยหนึ+งคน 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขในการเลือกและการพน้จากตาํแหน่งของผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ+น ผูแ้ทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผูแ้ทนองค์กรสวสัดิการชุมชน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที+รัฐมนตรีกาํหนด 

มาตรา ๑๘  ให้นาํบทบญัญติัมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา 
๑๔ มาใชบ้งัคบักบัการดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การประชุม และการแต่งตั3งคณะอนุกรรมการของ     ก.
ส.จ. โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙  ให ้ก.ส.จ. มีอาํนาจหนา้ที+ ดงัต่อไปนี3  
(๑)  เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจดัสวสัดิการสังคมของจงัหวดัต่อคณะกรรมการ 
(๒)  ส่งเสริม และสนบัสนุนใหห้น่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั

สวสัดิการสังคมของจงัหวดั 
(๓)  วางระเบียบเกี+ยวกบัการประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั3งใน

ดา้นขอ้มูล ทรัพยากร และการปฏิบติังานในการจดัสวสัดิการสังคมของจงัหวดั 
(๔)  วางระเบียบเกี+ยวกบัการจดัสวสัดิการสังคมของจงัหวดัให้สอดคล้องกบัระเบียบที+

คณะกรรมการกาํหนด 
(๕)  กาํกบัดูแลหรือส่งเสริมและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการเกี+ยวกบัการจดั

สวสัดิการสังคมในเขตพื3นที+ของจงัหวดัเพื+อใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัสวสัดิการสังคม 
(๖)  ปฏิบติัหนา้ที+อื+นตามที+คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๐๑๔ ให้สํานกังานพฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษยจ์งัหวดัรับผิดชอบใน
งานธุรการของ ก.ส.จ. และใหมี้อาํนาจหนา้ที+ภายในเขตพื3นที+ของจงัหวดั ดงัต่อไปนี3  

(๑) จดัทาํแผนการจดัสวสัดิการสังคมเสนอต่อ ก.ส.จ. 
(๒) รวบรวมขอ้มูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี+ยวกบัการจดัสวสัดิการสังคม 
(๓) เป็นศูนยก์ลาง ประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ งานหรือกิจกรรมเกี+ยวกบั  

การจดัสวสัดิการสังคม 
 

                                                           

๑๔มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิ+มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 

(๔) ร่วมมือและประสานงานกบัราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนทอ้งถิ+น รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารสวสัดิการสังคม ตลอดจนองคก์รอื+นในการจดัสวสัดิการสังคมตาม
พระราชบญัญติันี3และกฎหมายอื+นที+เกี+ยวขอ้ง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนการจดัสวสัดิการสังคมขององค์การ
สวสัดิการสังคมแลว้รายงานต่อ ก.ส.จ. 

(๖) ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์ารสวสัดิการสังคม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+นชุมชนและ
องคก์รอื+นใหมี้ส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคม 

(๗) กาํกบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กร
สวสัดิการชุมชนตามพระราชบญัญติันี3  

(๘) จดัทาํทะเบียนเกี+ยวกบัองค์การสวสัดิการสังคม นกัสังคมสงเคราะห์ อาสาสมคัร และ
ผูรั้บบริการสวสัดิการสังคม 

(๙) ปฏิบติัหนา้ที+อื+นตามที+ ก.ส.จ. มอบหมาย 

มาตรา ๒๑๑๕ ใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เรียกโดย
ยอ่วา่ “ก.ส.ก.” ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลดักรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการคนที+หนึ+ง 
(๓) ผูแ้ทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผูแ้ทนองค์กรสวสัดิการชุมชนซึ+ งผูว้่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั3งจากบุคคลตาม (๕) เป็นรองประธานกรรมการคนที+สอง 
(๔) กรรมการโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษย์

ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรม ผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ และผูแ้ทนศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

(๕) กรรมการซึ+งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั3ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์ใน
เขตกรุงเทพมหานครจาํนวนหกคน และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวนหกคน 

(๖) ผูท้รงคุณวฒิุซึ+ งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั3งจาํนวนหกคน 
ให้ผูอ้าํนวยการสํานกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้

ผูอ้าํนวยการสํานกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร แต่งตั3งขา้ราชการในสํานกัพฒันาสังคมกรุงเทพมหานคร 
เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 

                                                           

๑๕มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิ+มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  



 

การแต่งตั3งกรรมการผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนให้
แต่งตั3งจากบุคคลซึ+ งองคก์รสาธารณประโยชน์หรือองคก์รสวสัดิการชุมชนไดเ้ลือกกนัเอง แลว้แต่กรณีและ
การแต่งตั3งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิให้แต่งตั3งจากบุคคลซึ+ งไม่เป็นขา้ราชการที+มีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ 
พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น เวน้
แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดยผูท้รงคุณวุฒิตอ้งเป็นผูซึ้+ งมีความรู้ความเชี+ยวชาญ มีผลงาน
และประสบการณ์ที+เกี+ยวขอ้งกบังานดา้นสวสัดิการสังคมอยา่งนอ้ยหนึ+งคน 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขในการเลือกและการพน้จากตาํแหน่งของผูแ้ทนองค์กร
สาธารณประโยชน์และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที+รัฐมนตรีกาํหนด 

มาตรา ๒๒  ให้นาํบทบญัญติัมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา 
๑๔ มาใชบ้งัคบักบัการดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การประชุม และการแต่งตั3งคณะอนุกรรมการของ     ก.
ส.ก. โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๑๖ ให้  ก.ส.ก. มีอํานาจหน้าที+ตามมาตรา ๑๙ และให้สํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร มีหนา้ที+รับผดิชอบในงานธุรการของ ก.ส.ก. และให้มีอาํนาจหนา้ที+ตามมาตรา ๒๐ ทั3งนี3  ภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 

หมวด ๔ 

กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 
   

 

มาตรา ๒๔  ให้จดัตั3งกองทุนขึ3นกองทุนหนึ+งในสํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั+นคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม” เพื+อเป็นทุนใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมตามพระราชบญัญติันี3  

มาตรา ๒๕  กองทุนประกอบดว้ย 
(๑)  เงินทุนประเดิมที+รัฐบาลจดัสรรให ้

(๒)  เงินที+ไดรั้บจากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
(๓)  เงินหรือทรัพยสิ์นที+มีผูบ้ริจาคหรือมอบให ้

(๔)  เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 

                                                           

๑๖มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพิ+มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



 

(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที+ตกเป็นของกองทุนหรือที+กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดย           
นิติกรรมอื+น 

(๖)  ดอกผลที+เกิดจากเงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุน 
มาตรา ๒๖  เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๕ ไมต่อ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
มาตรา ๒๗  ใหมี้คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ+ง ประกอบดว้ย 
(๑)  ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั+นคงของมนุษยเ์ป็นประธานกรรมการ 
(๒)  อธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการเป็นรองประธานกรรมการ 
(๓)  ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร 
(๔)  ผูท้รงคุณวุฒิซึ+ งคณะกรรมการแต่งตั3งจาํนวนห้าคน ในจาํนวนนี3 จะต้องเป็นผูแ้ทน

องคก์รสาธารณประโยชน์อยา่งนอ้ยสองคน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+นอยา่งนอ้ยหนึ+งคน 
ใหผู้อ้าํนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิให้เป็นไปตามที+รัฐมนตรี

ประกาศกาํหนด 

มาตรา ๒๘  ให้นาํบทบญัญติัมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา 
๑๔ มาใช้บงัคบักบัการดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การประชุม และการแต่งตั3งคณะอนุกรรมการของ   
คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙  ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนมีอาํนาจหนา้ที+ ดงัต่อไปนี3  
(๑)  บริหารกองทุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนด 
(๒)  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินเพื+อสนบัสนุนองคก์ารสวสัดิการสังคมในการจดัสวสัดิการ

สังคมหรือการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที+คณะกรรมการ

กาํหนด 

มาตรา ๓๐  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์และการจดัการ
กองทุน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนด 

มาตรา ๓๑  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนจาํนวน
เจ็ดคน ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนห้าคน ซึ+ งคณะกรรมการโดยการ
เสนอแนะของรัฐมนตรีแต่งตั3 งจากผูซึ้+ งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การจัด
สวสัดิการสังคม และการประเมินผล ซึ+ งในจาํนวนนี3 จะต้องเป็นผูมี้ความเชี+ยวชาญด้านการประเมินผล
จาํนวนสองคน และใหผู้อ้าํนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 



 

ให้นาํมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บงัคบักบักรรมการ
ประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๒  คณะกรรมการประเมินผลมีอาํนาจหนา้ที+ ดงัต่อไปนี3  
(๑)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 
(๒)  รายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั3งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
ให้คณะกรรมการประเมินผลมีอาํนาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานที+เกี+ยวขอ้งกบักองทุนจาก

บุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี3แจงขอ้เทจ็จริงเพื+อประกอบการพิจารณาประเมินผลได ้

มาตรา ๓๓  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจดัทาํงบดุลและบญัชีทาํการ ส่งผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบภายในหนึ+งร้อยยี+สิบวนันบัแต่วนัสิ3นปีบญัชีทุกปี 

ให้สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนทุกรอบปีแลว้ทาํรายงานผล
การสอบและรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ+งร้อยห้าสิบ
วนันบัแต่วนัสิ3นปีบญัชีเพื+อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื+อทราบ 

รายงานผลการสอบบญัชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื+อนาํเสนอต่อ
สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาเพื+อทราบ และจดัใหมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๕ 

องคก์รสาธารณประโยชน์ 

   

มาตรา ๓๔  มูลนิธิ หรือสมาคมที+มีวตัถุประสงค์ในการจดัสวสัดิการสังคมหรือองค์กร
ภาคเอกชนที+มีผลงานเกี+ยวกบัการจดัสวสัดิการสังคมตามมาตรฐานที+คณะกรรมการกาํหนดอาจยื+นคาํขอต่อ
คณะกรรมการใหรั้บรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ได ้

การยื+นคาํขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ+ งให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื+อนไขที+คณะกรรมการกาํหนด 

ในการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์นั3นคณะกรรมการอาจกาํหนดเงื+อนไขใดๆ ให้
องคก์รสาธารณประโยชน์ถือปฏิบติัดว้ยกไ็ด ้

เมื+อมีการรับรองให้องคก์รใดเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์แลว้ ให้จดแจง้การรับรองเป็น
องคก์รสาธารณประโยชน์ในทะเบียนองคก์รสาธารณประโยชน์ และใหส้าํนกังานประกาศการรับรองในราช
กิจจานุเบกษา โดยระบุชื+อองคก์รสาธารณประโยชน์นั3น 

 

 



 

มาตรา ๓๕  องค์กรสาธารณประโยชน์อาจได้รับการสนับสนุนในการจดัสวสัดิการสังคม 
ดงัต่อไปนี3  

(๑)  เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนด 
(๒)  การช่วยเหลือจากสํานักงานในด้านวิชาการและการพฒันาบุคลากรที+ปฏิบติังานใน

องคก์รสาธารณประโยชน์ตามความจาํเป็นและเหมาะสมตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนด 
(๓)  การช่วยเหลืออื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกาํหนด 

มาตรา ๓๖  โครงการที+จะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี3  
(๑)  เป็นโครงการด้านการจดัสวสัดิการสังคมที+มีผลต่อการป้องกนั การแกไ้ขปัญหาและ

การพฒันาสังคม 
(๒)  เป็นโครงการที+ไมข่ดัต่อนโยบายของรัฐบาลและแผนพฒันางานสวสัดิการสังคม และ 
(๓)  เป็นโครงการที+มีการดาํเนินงานมาแลว้ โดยมีทุนอยูบ่างส่วน หรือเป็นโครงการใหม ่

มาตรา ๓๗  ให้องคก์รสาธารณประโยชน์ที+ไดรั้บเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา ๓๕ 
(๑) จดัทาํรายงานการใชจ่้ายเงินตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที+คณะกรรมการกาํหนด 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที+ปรากฏวา่องค์กรสาธารณประโยชน์ใดมีพฤติการณ์ในการจดัสวสัดิการ
สังคมที+ไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด หรือไม่มีผลงาน ตามมาตรฐานที+
คณะกรรมการกาํหนด ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที+มีอาํนาจหนา้ที+ ดงัต่อไปนี3  

(๑)  มีหนังสือแจ้งให้องค์กรสาธารณประโยชน์นั3นชี3 แจงข้อเท็จจริงหรือความเห็นในการ
ปฏิบติังาน หรือส่งผูแ้ทนมาชี3แจงหรือใหถ้อ้ยคาํ หรือส่งเอกสารหรือพยานหลกัฐานอื+นมาประกอบการพิจารณา 

(๒)  มีหนงัสือแจง้ให้บุคคลที+เกี+ยวขอ้งมาให้ถอ้ยคาํหรือมีหนงัสือชี3แจงขอ้เท็จจริงหรือให้
ส่งวตัถุ เอกสาร หรือพยานหลกัฐานอื+นมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๙  ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเพิกถอนการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เมื+อ
ไดรั้บรายงานจากพนกังานเจา้หนา้ที+ในกรณีอยา่งหนึ+งอยา่งใด ดงัต่อไปนี3  

(๑)  องค์กรสาธารณประโยชน์ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา ๓๘ และพนกังานเจา้หน้าที+ได้
สอบสวนพฤติการณ์ดงักล่าวแลว้ปรากฏวา่องคก์รสาธารณประโยชน์นั3นไดก้ระทาํการโดยไม่สุจริต หรือจง
ใจไมป่ฏิบติัตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนด หรือไมมี่ผลงานตามมาตรฐานที+คณะกรรมการกาํหนด 

(๒)  องคก์รสาธารณประโยชน์ใดไดรั้บรับแจง้จากพนกังานเจา้หนา้ที+ตามมาตรา ๓๘ (๑) 
แลว้ไมป่ฏิบติัตามโดยไมมี่เหตุอนัสมควร 



มาตรา ๔๐  เมื+อมีการเพิกถอนการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ใด ให้สํานักงาน
ประกาศรายชื+อองคก์รสาธารณประโยชน์นั3นในราชกิจจานุเบกษา และใหอ้งคก์รสาธารณประโยชน์ที+ถูกเพิก
ถอนการรับรองส่งเงินอุดหนุนที+ไดรั้บไปคืนแก่สาํนกังานตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนด 

 

หมวด ๖ 
องคก์รสวสัดิการชุมชน๑๗ 

   
 

มาตรา ๔๐/๑๑๘ องค์กรภาคประชาชนที+มีวตัถุประสงค์ในการจดัสวสัดิการสังคมให้แก่
สมาชิกในชุมชนหรือที+ได้รวมตวัเป็นเครือข่ายองค์กรสวสัดิการชุมชน ตามมาตรฐานที+คณะกรรมการ
กาํหนด โดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแต่ละชุมชนทอ้งถิ+นอาจยื+นคาํขอต่อคณะกรรมการ
ใหรั้บรองเป็นองคก์รสวสัดิการชุมชนได ้

การยื+นคาํขอและการรับรองเป็นองค์กรสวสัดิการชุมชนตามวรรคหนึ+ ง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื+อนไขที+คณะกรรมการกาํหนด 

ในการรับรององค์กรสวสัดิการชุมชนนั3น คณะกรรมการอาจกาํหนดเงื+อนไขใด ๆ ให้
องคก์รสวสัดิการชุมชนถือปฏิบติัดว้ยกไ็ด ้

เมื+อมีการรับรองให้องค์กรใดเป็นองค์กรสวสัดิการชุมชนแลว้ ให้จดแจง้การรับรองเป็น
องค์กรสวสัดิการชุมชนในทะเบียนองค์กรสวสัดิการชุมชน และให้สํานักงานประกาศการรับรองใน        
ราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื+อองคก์รสวสัดิการชุมชนนั3น 

มาตรา ๔๐/๒๑๙ องคก์รสวสัดิการชุมชนอาจไดรั้บการสนบัสนุนในการจดัสวสัดิการสังคม
หรือการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม 

การสนบัสนุนตามวรรคหนึ+ง ให้นาํความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐/๓๒๐ในกรณีที+ปรากฏว่าองค์กรสวสัดิการชุมชนใดมีพฤติการณ์ในการจัด
สวสัดิการสังคมที+ไมสุ่จริต หรือไมป่ฏิบติัตามระเบียบที+คณะกรรมการกาํหนดหรือไมมี่ผลงานตามมาตรฐาน 

                                                           

๑๗ หมวด ๖ เพิ+มโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ มาตรา ๔๐/๑ เพิ+มโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙ มาตรา ๔๐/๒ เพิ+มโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๐ มาตรา ๔๐/๓ เพิ+มโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 

ที+คณะกรรมการกาํหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได ้และใหน้าํความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา 
๔๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐/๔๒๑ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ+น หรือองคก์รสาธารณประโยชน์
อาจใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสวสัดิการชุมชนตามควรแก่กรณี 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ+มแรกก่อนที+จะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) ให้คณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖) เพื+อทาํหนา้ที+เทา่ที+จาํเป็นจนกวา่จะมีกรรมการตามมาตรา 
๗ (๓) และ (๕) 

ให้กรรมการตามวรรคหนึ+ งดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขในการยื+น   
คาํขอและการรับรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๓๔ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วนั นบัแต่
วนัที+คณะรัฐมนตรีแต่งตั3งกรรมการตามมาตรา ๗ (๖) 

มาตรา ๔๒  ในวาระเริ+ มแรกให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ+ ง มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
สังคมกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ และคณะกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๗ ดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  ในระหวา่งที+ยงัมิไดจ้ดัตั3งสํานกังาน ให้สํานักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั+นคงของมนุษยมี์อาํนาจหนา้ที+ตามมาตรา ๑๕ 

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
  พนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 
           นายกรัฐมนตรี 

                                                           

๒๑ มาตรา ๔๐/๔ เพิ+มโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ โดยที+มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยกาํหนดให้รัฐตอ้งคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของครอบครัว และความเขม้แข็งของชุมชน รวมทั3งรัฐตอ้ง
สงเคราะห์คนชรา ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ และผูด้อ้ยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที+ดีและพึ+งตนเองได ้
ดงันั3น จึงสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม เพื+อเป็นกฎหมายแม่บทในการจดั
สวสัดิการสังคมทั3งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองทอ้งถิ+น และองค์กรอื+น ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคม ทั3งนี3  เพื+อ
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั+นคงให้เป็นไปอย่างทั+วถึงเหมาะสม และเป็นธรรม จึงต้องตรา
พระราชบญัญติันี3  

 

 
พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๒ 
 

มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดั และคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ+ งปฏิบัติหน้าที+อยู่ ก่อนวันที+
พระราชบญัญติันี3 ใชบ้งัคบัเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติคณะกรรมการส่งเสริม
การจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดั และคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ตาม
พระราชบญัญติันี3  และปฏิบติัหนา้ที+ต่อไปจนครบวาระเดิมและให้ดาํเนินการแต่งตั3งกรรมการผูแ้ทนองคก์ร
สวสัดิการชุมชนตามมาตรา ๗ (๕) มาตรา ๑๗ (๕) และมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ+ งแกไ้ขเพิ+มเติมโดยพระราชบญัญติันี3  ให้เสร็จสิ3นภายในเกา้สิบวนันบัแต่
วนัที+พระราชบญัญติันี3 ใช้บงัคบั เวน้แต่วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรี ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั หรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั3งในคณะกรรมการดงักล่าวแล้วแต่กรณี เหลืออยู่ไม่ถึง
เกา้สิบวนัจะไมแ่ต่งตั3งกไ็ด ้ในกรณีเช่นนี3 ใหถื้อวา่คณะกรรมการดงักล่าวประกอบไปดว้ยกรรมการเทา่ที+มีอยู ่

 

มาตรา ๑๔  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มั+นคงของมนุษยรั์กษาการตามพระราชบญัญติันี3  

 

 
 
 
                                                           

๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที+ ๑๐๐ ก/หนา้ ๑๒/๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 



 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญติัฉบับนี3  คือ โดยที+เป็นการสมควรแก้ไขเพิ+มเติม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม เพื+อให้สามารถส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมโดย
องคก์รภาคประชาชนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก และเกิดระบบการ
ช่วยเหลือเกื3อกูลในสังคมและชุมชน ตลอดจนการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายการจดัสวสัดิการชุมชนเพื+อ
เสริมสร้างความมั+นคงทางสังคมและการพึ+งพาตนเองของชุมชนให้เกิดความเขม้แข็งอยา่งทั+วถึง เหมาะสม
และเป็นธรรม  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3  
 
 
 
 
 


