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สารบัญ 

หนา 

1. พระราชบัญญัติ 

 พระราชบญัญตัคิวามรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกีย่วกบัการละเมิดสิทธ ิ

    ควบคุมดูแลเด็ก 1 

 พระราชบญัญตัคิวบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา 10 

 พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล (ฉบบัที่ ๓) 20 

 พระราชบญัญตัวิชิาชีพสังคมสงเคราะห 24 

 พระราชบญัญตัปิรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๐) 42 

 พระราชบญัญตัวิชิาชีพการแพทยแผนไทย 45 

 พระราชบญัญตัปิองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

    แกการกอการราย 65 

 พระราชบญัญตัปิองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 72 

 พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศิลปะ (ฉบบัที่ ๔) 78 

 พระราชบญัญตัคิุมครองการประชมุภาคือนสุัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ 

    ซึ่งชนิดสตัวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ครัง้ที่ ๑๖ ในประเทศไทย 90 

 พระราชบญัญตัจิดหมายเหตุแหงชาต ิ 93 

 พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบริโภค (ฉบบัที่ ๒) 100 

 พระราชบญัญตัคิุมครองผูบริโภค  (ฉบับที่ ๓) 103 
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 พระราชบญัญตับิําเหนจ็บาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบบัที่ ๘) 109 

 พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน 112 

 พระราชบญัญตัสิงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร (ฉบบัที่ ๒) 117 

 พระราชบญัญตัจิดัตั้งศาลแขวงและวธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวง 

    (ฉบบัที่ ๖) 124 

 พระราชบญัญตัปิรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๑) 129 

 พระราชบญัญตักิารใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรัฐ 132 

 พระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการทหาร (ฉบบัที่ ๘) 153 

 พระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการทหาร (ฉบบัที่ ๙) 155 

 พระราชบญัญตัิมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบบัที่ ๒) 157 

 พระราชบญัญตักิารจดัการศึกษาสาํหรับคนพกิาร (ฉบับที่ ๒) 161 

 พระราชบญัญตักิองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชกิรัฐสภา 164 

 พระราชบญัญตัิรถยนต (ฉบบัที่ ๑๖) 172 

 พระราชบญัญตัิเปลีย่นชื่อมหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร 

    เปนมหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 175 

 พระราชบญัญตัปิองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกร 

    อาชญากรรมขามชาต ิ 178 

 พระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 189 

 พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัที่ ๒) 305 

 พระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบับที่ ๘) 309 
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 พระราชบญัญตัสิงเสริมกีฬาอาชีพ 312 

 พระราชบญัญตัวิชิาชีพการสาธารณสขุชุมชน 330 

 พระราชบญัญตัวิาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 348 

 พระราชบญัญตักิารรับขนของทางถนนระหวางประเทศ 354 

 พระราชบญัญตัิแกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายที่ดิน  (ฉบบัที่ ๑๓) 366 

2. ระเบียบ 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบบัที่ ๗) 370 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

   (ฉบบัที่ ๒) 372 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดอืนสาํหรบักรรมการการเลือกตั้ง 

        ประจาํจังหวดัและผูปฏิบตัิงานในพื้นที่เสีย่งภัย (ฉบบัที่ ๒) 374 

   วาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบบัที่ ๔) 376 

   วาดวยการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) 387 

   วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 388 

   วาดวยการเลือกตั้งสมาชกิวุฒสิภา 394 

   วาดวยคาตอบแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง 

        กรรมการการเลอืกตั้งประจาํเขตเลอืกตัง้ อนุกรรมการประจําอาํเภอ 

        กรรมการประจาํหนวยเลอืกตั้ง และผูที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือ 

        การปฏบิตัิงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
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        และการไดมาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา  (ฉบบัที ่๔) 498 

   วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจางประจํา 

        ผูไดรับเงินเดือนหรือคําจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของตําแหนง 

        (ฉบบัที่ ๓) 501 

   วาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ฉบบัที่ ๒) 502 

   วาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบบัที่ ๖) 508 

   วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบบัที่ ๘) 518 

   วาดวยวธิพีจิารณาการคัดคนการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน 

         สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 520 

   วาดวยเงินเดอืนและเงินประจาํตาํแหนง 556 

   วาดวยการจางลกูจางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๖) 559 

   วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบบัที่ ๙) 562 

   วาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา 

         นอกราชอาณาจกัร 564 

   วาดวยหลกัเกณฑและวธิีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม 

         ในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชกิวุฒิสภา 

         กอนประกาศผลการเลือกตั้ง 630 

   วาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบบัที่ ๕) 654 

   วาดวยการออกเสียงประชามต ิ 658 

 ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง 

   วาดวยประมวลจริยธรรมของเจาหนาทีส่ํานกังานศาลปกครอง 754 

   วาดวยคาใชจายเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกายของขาราชการและลูกจาง 
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         ของสํานกังานศาลปกครอง 762 

   วาดวยเคร่ืองแบบและการแตงกายของขาราชการและลูกจางของสาํนักงาน 

         ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๓) 764 

   วาดวยการพัสดุ (ฉบบัที่ ๒) 768 

   วาดวยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที ่๓) 769 

   วาดวยการเงินและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที ่๕) 772 

   วาดวยการจดัสวสัดิก์ารภายในสํานักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ ๖) 774 

   วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสํานักงานศาลปกครอง (ฉบบัที่ ๓) 775 

   วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหนงพนักงานคดีปกครอง 

         (ฉบบัที่ ๒) 783 

   วาดวยการเลื่อนขาราชการฝายศาลปกครอง (ฉบบัที่ ๓) 785 

   วาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๗) 789 

   วาดวยการยายขาราชการฝายศาลปกครอง (ฉบบัที่ ๒) 792 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน793 

   วาดวยหลกัเกณฑการเบิกจายคาใชบริการสัญญาณโทรศัพทเคลือ่นที่ 

         ของขาราชการสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน (ฉบบัที่ ๒) 801 

 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยตุธิรรม 

   วาดวยการสอบขอเขยีนสําหรับการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู  

         และการคดัเลอืกพิเศษ เพือ่บรรจุเปนขาราชการตุลาการ 

         ในตําแหนงผูชวยผูพพิากษา 803 

   วาดวยหลกัเกณฑและวธิีการคัดเลอืกบุคคลเพื่อดํารงตาํแหนงผูพิพากษาสมทบ 
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         ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 806 

   วาดวยหลกัเกณฑและวธิีการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูสมัครสอบคัดเลือก 

         ผูสมคัรทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคดัเลอืกพิเศษ 

         เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา 841 

 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ

   วาดวยการจางผูเชี่ยวชาญ (ฉบับที่ ๓) 846 

   วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง (ฉบับที่ ๓) 847 

   วาดวยการกํากบัดแูล การใชและการเกบ็รักษาเสื้อเกราะปองกันกระสุน 

         หรือปองกันสะเก็ดระเบดิ 848 

 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

   วาดวยการรักษาขาราชการแทนและการปฏบิัติราชการแทน 858 

 ระเบียบคณะกรรมการอัยการ 

   วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการธรุการสํานักงานอัยการสูงสุด  

         (ฉบบัที่ ๓) 861 

   วาดวยเคร่ืองแบบและการแตงกายของขาราชการฝายอัยการ 863 

   วาดวยกําหนดการประกอบวชิาชพีทางกฎหมายอยางอื่น 

         และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบวชิาชพีของผูสมคัรสอบคดัเลอืกและ 

         ผูสมคัรทดสอบความรู 880 

   วาดวยการจายเงินเพิม่คาครองชพีชัว่คราวขาราชการอยัการ 929 

   วาดวยกําหนดการประกอบวชิาชพีทางกฎหมายอยางอื่น 

         และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบวชิาชพีของผูสมัครสอบคดัเลอืกและ 

         ผูสมคัรทดสอบความรู (ฉบับที่ ๒) 931 
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 ระเบียบผูตรวจการแผนดิน 

   วาดวยเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพพนักงานและลกูจางประจํา 934 

 ระเบียบสาํนักงานอยัการสูงสุด 

   วาดวยวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบบัที่ ๒) 936 

   วาดวยรถราชการและคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจาํตําแหนง  

         (ฉบบัที่ ๒) 941 

   วาดวยเงินรางวัลตอบแทนพิเศษเพื่อมุงเนนผลสมัฤทธิข์องสาํนักงานอัยการ 

         ในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใตสําหรับพนกังานราชการและลกูจาง 945 

   วาดวยคาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินการสรรหาบคุคล 

         เพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการ (ฉบบัที่ ๒) 949 

   วาดวยคาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินการสรรหาบคุคล 

         เพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการ (ฉบบัที่ ๓) 950 

 ระเบียบของผูประสานงานกลาง 

   วาดวยการใหความชวยเหลอืและการขอความชวยเหลอื 

   ตามกฎหมายวาดวยความรวมมอืระหวางประเทศในทางแพง 

   เกี่ยวกบัการละเมิดสทิธคิวบคมุดแูลเดก็ 953 

 ระเบียบทีป่ระชมุใหญศาลฎกีา 

   วาดวยการดําเนินกระบวนพจิารณาโดยใชระบบไตสวนกบัเจาหนาที่ของรัฐ 

   ซึ่งมิใชผูดํารงตาํแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 

   ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 958 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคมุดแูลเด็ก 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปทีี่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  
๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“เด็ก”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบหกปีบริบูรณ์ 
“สิทธิควบคุมดูแลเด็ก”  หมายความว่า  สิทธิเกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและหมายความรวมถึง

สิทธิก าหนดที่อยู่ของเด็ก  ซึ่งสิทธิดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้โดยผลของกฎหมาย  โดยค าสั่งของศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรือเป็นผลจากความตกลงที่มีผลตามกฎหมาย 

“สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก”  หมายความรวมถึงสิทธิในการน าเด็กออกไปจากถิ่นที่อยู่ปกติ
ของเด็กไปยังสถานที่อื่นภายในระยะเวลาจ ากัด 

“ผูป้ระสานงานกลาง”  หมายความว่า  อัยการสูงสุดหรือผู้ที่อัยการสูงสุดมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่
ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ศาล”  หมายความว่า  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  

ของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน   

กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
ผู้ประสานงานกลาง 

 

 

มาตรา ๕ ผู้ประสานงานกลางมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ร้องขอ 
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยว่าควรจะให้หรือขอความช่วยเหลือหรือไม่ 
(๓) ให้ความรว่มมอืกับผู้ประสานงานกลางหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของต่างประเทศ  รวมทั้งติดตาม

และเร่งรัดเพ่ือให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนโดยเร็วและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) สืบหาแหล่งที่อยู่ของเด็กซึ่งถูกพาตัวมาหรือถูกกักตัวตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ด าเนินการเพ่ือให้มีการปกป้องเด็กมิให้ได้รับอันตราย  หรือป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
(๖) ด าเนินการเพ่ือให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนโดยสมัครใจหรือเพื่อระงับข้อขัดแย้งอย่างฉันมิตร

และเป็นธรรม 
(๗) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๘) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) ด าเนินการเพ่ือให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนหรือเพ่ือให้การใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๐) จัดให้มีพนักงานอัยการ  ทนายความ  หรือที่ปรึกษากฎหมาย  เพ่ือให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืน

หรือเพ่ือให้การใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๑) ด าเนินการอย่างอื่นเพ่ือให้การให้หรือการขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล 

การด าเนินการของผู้ประสานงานกลางต้องกระท าโดยรวดเร็วโดยถือประโยชน์ของเด็กเป็นส าคัญ 

และค านึงถึงความเป็นไปได้ที่ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องขอหรือไม่ตามมาตรา  ๑๓  ด้วย 

หมวด  ๒ 
การให้ความช่วยเหลือแกต่่างประเทศ 
 

 

ส่วนที ่ ๑ 
การขอความชว่ยเหลือ 

 
 

มาตรา ๖ ผู้อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กอาจขอให้ส่งตัวเด็กซึ่งถูกพาตัวมาหรือกักตัว

ไว้ในประเทศไทยกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ปกติแห่งสุดท้ายของเด็กในต่างประเทศก่อนถูกพาตัวมาหรื อกักตัวไว้   

โดยยื่นค าร้องขอต่อผู้ประสานงานกลางของประเทศที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ดังกล่าวหรือต่อผู้ประสานงานกลาง   

ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด 

ค าร้องขอความช่วยเหลือจะต้องระบุ 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานแสดงตัวบุคคลของผู้ร้องขอ  ของเด็ก  และของผู้ถูกกล่าวหาว่า 

เป็นผู้พาเด็กมาหรือกักตัวเด็กไว้ 

(๒) วัน  เดือน  ปีเกิดของเด็ก  ในกรณีที่มี 

(๓) เหตุผลที่สนับสนุนค าร้องขอ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของเด็ก  และข้อมูลแสดงตัวบุคคลที่น่าเชื่อว่าเด็กไปอยู่ด้วย 

(๕) เอกสารหลักฐานอื่นตามระเบียบที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๗ เมื่อได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือ  ถ้าค าร้องขอนั้นมีรายละเอียดและเอกสารตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรา  ๖ วรรคสอง  และสามารถให้ความช่วยเหลือได้  ให้ผู้ประสานงานกลางด าเนินการให้

ความช่วยเหลือตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือยื่นค าร้องขอต่อศาลต่อไป 

ถ้าค าร้องขอนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือได้   หรืออาจให้ความช่วยเหลือได้ 

ภายใต้เงื่อนไขที่จ าเป็นบางประการ  หรือมีเหตุขัดข้อง  ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

พร้อมด้วยเหตุผลหรือแจ้งเงื่อนไขที่จ าเป็นหรือเหตุขัดข้องให้ผู้ร้องขอทราบ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กอยู่ในรัฐอื่นที่เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่ง 

ในการลักพาเด็กข้ามชาติ  ให้ผู้ประสานงานกลางส่งค าร้องขอต่อไปยังผู้ประสานงานกลางของรัฐภาคี 

ดังกล่าวโดยเร็ว  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ 

ผู้ประสานงานกลางอาจปฏิเสธค าร้องขอความช่วยเหลือ  หากค าร้องขอนั้นกระทบกระเทือนอธิปไตย  

ความมั่นคง  หรือสาธารณประโยชน์ที่ส าคัญอื่น ๆ  ของประเทศไทย 

มาตรา ๘ ผู้ร้องขออาจขอทบทวนค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางที่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

ตามมาตรา  ๗  ต่อศาลได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 

ค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาลให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๙ การปฏิเสธค าร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสานงานกลางตามมาตรา  ๗   

ไม่ตัดสิทธิของผู้อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กที่จะยื่นค าร้องขอเพื่อใช้สิทธิของตนต่อศาลโดยตรง  

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐ ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและปลัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินการสืบหาแหล่งที่อยู่ของเด็ก

ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานกลาง  และแจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้ประสานงานกลาง 

(๒) ให้พนักงานอัยการมีอ านาจยื่นค าร้องขอต่อศาลขอให้มีค าสั่งส่งตัวเด็กกลับคืน 

(๓) ให้พนักงานอัยการด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามค าร้องขอความช่วยเหลือที่ผู้ประสานงานกลาง

ส่งให้  เมื่อได้ทราบที่อยู่ของเด็กแล้วก่อนการด าเนินการในประการอื่น  พนักงานอัยการอาจยื่นค าขอต่อศาล

ขอให้มีค าสั่งห้ามมิให้ผู้ใดย้ายเด็กไปเสียจากแหล่งที่อยู่   เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

(๔) หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการฝ่าฝืนค าสั่งศาลตาม  (๓)  หรือเด็กอาจได้รับอันตราย   

หรือมีการกระท าอื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้   ให้พนักงานอัยการ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ยื่นค าขอต่อศาลขอให้มีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานอัยการด าเนินการตามที่จ าเป็น  และสมควรเพ่ือน าตัวเด็กส่งไว้

ในความคุ้มครองดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และให้เจ้าพนักงานต ารวจ 

ให้ความช่วยเหลือพนักงานอัยการในการด าเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ 

ส่วนที ่ ๒ 
การคุม้ครองดแูลเด็กระหว่างการด าเนินการสง่ตวัเด็กกลับคืน 

 
 

มาตรา ๑๑ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่รับตั วเด็ก 

ตามมาตรา  ๑๐  (๔)  ไว้คุ้มครองดูแลจนกว่าการด าเนินการส่งตัวเด็กกลับคืนเสร็จสิ้นหรือจนกว่าศาล 

จะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

การคุ้มครองดูแลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด  โดยให้รวมถึง 

(๑) การจัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต  พร้อมทั้งการรักษาเยียวยาแก่เด็ก 

(๒) การจัดที่พักอาศัย  ที่หลับนอน  เครื่องนุ่งห่ม  ให้เหมาะสม  ถูกสุขลักษณะและจัดอาหาร 

ให้ถูกอนามัยและเพียงพอแก่เด็ก 

ส่วนที ่ ๓ 
ศาลและกระบวนพิจารณา 

 
 

มาตรา ๑๒ ให้ศาลมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีค าสั่งค าร้องขอหรือค าขอที่ ได้ 

ยื่นต่อศาลตามพระราชบัญญัตินี้ 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๓ การพิจารณาส่งตัวเด็กกลับคืนให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่นับแต่วันที่เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้จนถึงวันยื่นค าร้องขอต่อศาลมีระยะเวลา 

ยังไม่ถึงหนึ่งปี  ให้ศาลพิจารณาว่าจะให้ส่งตัวเด็กกลับคืนหรือไม่โดยเร็ว 

(๒) กรณีที่นับแต่วันที่เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้จนถึงวันยื่นค าร้องขอต่อศาลมีระยะเวลา  

ตั้งแต่หนึ่งปขีึ้นไป  ศาลจะพิจารณาสั่งให้ส่งตวัเดก็กลับคืนก็ได้  เว้นแต่เด็กไดป้รบัตวัเขา้กับสภาพแวดล้อมใหมแ่ลว้ 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) กรณีที่ปรากฏว่าเด็กได้ออกไปจากประเทศไทยแล้ว  ศาลอาจให้รอการพิจารณาไว้  หรือ 

ยกค าร้องขอก็ได้ 

(๔) ศาลอาจยกค าร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็กมิได้ควบคุมดูแลเด็กในขณะที่มีการพาตัวเด็กหรือกักตัวเด็กไว้  

หรือได้ให้ความยินยอมในตอนแรกหรือยอมรับในภายหลังให้มีการพาตัวเด็กหรือกักตัวเด็กไว้ 

 (ข) การส่งตัวเด็กกลับคืนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กอย่างร้ายแรง   

หรือเด็กจะตกอยู่ในสภาวะอันไม่อาจทนได้ 

 (ค) เด็กคัดค้านการส่งตัวเด็กกลับคืนและศาลเห็นว่าเด็กมีอายุและวุฒิภาวะที่ควรจะรับฟัง 

ค าคัดค้านนั้น 

 (ง) การส่งตัวเด็กกลับคืนจะขัดกับหลักพ้ืนฐานของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 

 (จ) เด็กอายุครบสิบหกปีบริบูรณ ์

ให้ศาลน าข้อมูลเกี่ยวกบัเดก็ตามที่ผู้ประสานงานกลางหรือเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ปกติเสนอ  

มาประกอบการพิจารณาในการออกค าสั่งด้วย 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ศาลมิได้มีค าสั่งตามค าร้องขอภายในหกสัปดาห์นับแต่วันรับค าร้องขอ 

ให้ส่งตัวเด็กกลับคืน  เมื่อได้รบัค าขอจากผู้ร้องขอหรือผู้ประสานงานกลางของรัฐที่ร้องขอ  ผู้ประสานงานกลาง

หรือพนักงานอัยการอาจขอทราบข้อเท็จจริงแล้วแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือผู้ประสานงานกลางของรัฐที่ร้องขอทราบ 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีการร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนและมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิควบคุม 

ดแูลเด็กด้วย  หากศาลพิจารณาสั่งไม่ส่งตัวเด็กกลับคืนแล้ว   จึงพิจารณาเรื่องสิทธิควบคุมดูแลเด็กต่อไป 

มาตรา ๑๖ ในการพิจารณาค าร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนนั้น  ศาลอาจสั่งให้ผู้ร้องขอ 

ส่งค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาลหรือองค์กรอื่นที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในประเทศที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ปกติที่แสดงว่า

การพาตัวเด็กมาหรือกักตัวเด็กเป็นการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กมาใช้ประกอบการวินิจฉัยว่าจะส่งตัวเด็ก

กลับคืนหรือไม่ก็ได้ 

มาตรา ๑๗ การร้องขอความช่วยเหลือขอใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก  ให้ท าตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

บุพการี  ผู้ปกครอง  ผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็ก ผู้แทนโดยชอบธรรม  หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเด็ก

ในท านองเดียวกัน  เป็นผู้มีสิทธิร้องขอความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง 
การด าเนินการเพ่ือให้มีการใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องขอ 

ให้ส่งตัวเด็กกลับคืนในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การขอความชว่ยเหลือไปยังต่างประเทศ 

 
 

มาตรา ๑๘ ผู้ร้องขอในประเทศไทยที่ประสงค์จะร้องขอความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศเพ่ือขอ
ใช้สิทธิควบคุมดูแลเด็กและสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กตามพระราชบัญญั ตินี้  ให้เสนอเรื่อง 
ต่อผู้ประสานงานกลาง  ตามระเบียบที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด  และให้น าบทบัญญัติในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๑  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

มาตรา ๑๙ ให้ศาลรับฟังค าร้องขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อศาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๐ ค าร้องขอหรือเอกสารอื่นที่ยื่นต่อผู้ประสานงานกลางจะต้องท าเป็นภาษาของ

ประเทศผู้ร้องขอ  และจะต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยประกอบด้วย  หรือในกรณีไม่สามารถท าค าแปล 
เป็นภาษาไทยได้ให้ท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ไม่ตัดสิทธิของผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็กและผู้มีสิทธิในการพบ 
และเยี่ยมเยียนเด็กที่จะยื่นค าร้องขอโดยตรงต่อศาลตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๒๒ การเรียกประกัน  หลักประกัน  หรือมัดจ า  ไม่ว่าในลักษณะใดเพ่ือเป็นการประกัน
การช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของผู้ประสานงานกลาง  หรือการด าเนินคดีทางศาล
ตามพระราชบัญญัตินี้  จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๒๓ ให้ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ประสานงานกลางใน 
การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเด็กกลับคืน 

มาตรา ๒๔ บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๒๕ ในการยื่นค าร้องขอต่อศาลขอให้มีค าสั่งส่งตัวเด็กกลับคืนหรือให้บังคับใช้สิทธิ 
ในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้ยื่นค าร้องขออาจขอรวมไปกับค าร้องขอที่ยื่นต่อศาล
หรือจะยื่นค าขอในระยะใดระหว่างที่คดีตามค าร้องขอก าลังพิจารณาอยู่ในศาล  ขอให้ศาลมีค าสั่งให้ 
ผู้พาตัวเด็กมาหรือกักตัวเด็กหรือผู้ขัดขวางการใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เท่าที่จ าเป็นที่เกิดแก่ผู้ยื่นค าร้องขอหรือในนามของผู้ยื่นค าร้องขอ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าใช้จ่าย
ในการสืบหาแหล่งที่อยู่ของเด็ก  ค่าทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย  และค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเด็กกลับคืน 

ให้ศาลมีค าสั่งตามค าขอในวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ ์ ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในเรื่อง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก 
ให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการถูกพาไปหรือกักตัวไว้โดยมิชอบ  และส่งคืนเด็กกลับสู่ประเทศซึ่งเป็น 
ถิ่นที่อยู่ปกติโดยเร็ว  รวมทั้งรับรองให้มีการคุ้มครองสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก  ประกอบกับประเทศไทย 
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ  ค.ศ.  ๑๙๘๐  (Convention  on  the  Civil  
Aspects  of  International  Child  Abduction,  1980)  แล้ว  จึงมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว 
ในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  ผู้ประสานงานกลาง  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการสืบหาแหล่งที่อยู่ของเด็ก  
ด าเนินการให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืน  และใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก  หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลเด็กชั่วคราวในระหว่างการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งตัวเด็กกลับคืน  ตลอดจนการก าหนดอ านาจหน้าที่
และกระบวนการพิจารณาของศาล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปทีี่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา ๓๕  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้   
“สารต้องห้าม”  หมายความว่า  สารที่น าเข้าสู่ร่างกายแล้วท าให้ได้เปรียบทางการกีฬา  ทั้งนี้   

ตามรายชื่อที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“สมาคมกีฬา”  หมายความว่า  สมาคมที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

“การกีฬาแห่งประเทศไทย”  หมายความว่า  การกีฬาแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

“การแข่งขันกีฬา”  หมายความว่า  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใดรายการหนึ่งตามระดับ  
ประเภท  หรือชนิดที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศก าหนด 

“นักกีฬา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมกีฬา  และหมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬาในนามของสมาคมกีฬาหรือเข้าแข่งขันกีฬาในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาให้การรับรอง 

“บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬา  ผู้ฝึกสอน   
ผู้ฝึกซ้อม  ผู้จัดการ  ตัวแทน  เจ้าหน้าที่ร่วมทีม  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และบุคลากรทางการแพทย์   
ซึ่งท างานให้แก่นักกีฬาหรือท าการรักษานักกีฬา 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา”  ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นรองประธาน

กรรมการ  คนที่สอง 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมพลศึกษา  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  และประธานฝ่ายแพทย์ของ
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการควบคุม 
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  จ านวนไม่เกินสามคน 

ให้ผู้ ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อ านวยการ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือ

ถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชน  ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  
จะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้  หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือได้รับ 
แต่งตั้งเพ่ิมขึ้นนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 

12 

ตัว
อย
่าง



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๖ 
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในการด าเนินการของส านักงาน 
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการก าหนดรายชื่อของสารต้องห้าม 
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการพิจารณาโทษ  มาตรฐาน  และมาตรการการลงโทษ 
(๔) ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสารต้องห้ามแก่นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา   

และบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกีฬา 
(๕) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้   หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุม
หรอืไม่อาจปฏิบตัหินา้ที่ได ้ ให้รองประธานกรรมการคนทีส่องเปน็ประธานในที่ประชมุ  ถ้ารองประธานกรรมการ
คนที่สองไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการการแพทย์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษ 
(๓) คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
กรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และให้น ามาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  

และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   และตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

กรรมการเฉพาะเรื่องตาม  (๒)  และ  (๓)  จะเป็นกรรมการในคราวเดียวกันไม่ได้ 
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้ 
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งให้นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา   

หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  ส่งสารต้องห้าม  วัตถุ  เอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหา 
สารต้องห้ามได้  ในการนี้จะเรียกนักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจง 
ด้วยวาจาก็ได้ 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการการแพทย์ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น   
มีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในวิชาชีพเวชกรรม  และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม 

ให้คณะกรรมการการแพทย์แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของส านักงานเป็นเลขานุการ 
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการพิจารณาโทษประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น   

มีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านการแพทย์  ด้านกฎหมาย  และด้านกีฬา  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของส านักงานเป็นเลขานุการ 
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น   

มีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านการแพทย์  ด้านกฎหมาย  และด้านกีฬา  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของส านักงานเป็นเลขานุการ 
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ 

ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬา

แห่งประเทศไทย  และให้มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
(๒) ด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามตามข้อบังคับ  ระเบียบ

หรือประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  การประกันคุณภาพของกระบวนการ
ควบคุมการใช้สารต้องห้าม  การวิจัยและพัฒนา  เพ่ือพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้าม 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทั้งในระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ 

(๕) จัดท าฐานข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม  ตลอดจนรวบรวมและปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๖) จัดให้มีการโฆษณา  และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสารต้องห้ามในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน 

(๗) ประสานงานกับนักกีฬา  สมาคมกีฬา  และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้าม 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๘) ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล 
(๙) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งจาก

พนักงานของการกฬีาแห่งประเทศไทย  โดยมีอ านาจหน้าที่บรหิารกจิการของส านกังานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของส านักงาน  และตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๒ 
การควบคมุการใช้สารต้องหา้ม 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดรายชื่อสารต้องห้ามโดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๑ เมื่อรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้สารใดเป็นสารต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐  แล้ว   
ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดระดับ  ประเภท  ชนิดกีฬา  และการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม 

ประกาศตามวรรคหนึ่งจะก าหนดการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาและนอก 
การแข่งขันกีฬาด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๒ เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๑ แล้ว  ห้ามนักกีฬากระท าการ  
ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑) ใช้สารต้องห้าม 
(๒) ซื้อ  ขาย  แลกเปลี่ยน  ให้  ขนส่ง  หรือครอบครอง  สารต้องห้ามไม่ว่าเพ่ือตนเอง 

หรือนักกีฬาอื่น 
(๓) จูงใจ  ชักน า  ยุยง  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน  ใช้อุบายหลอกลวง  หรือขู่เข็ญ  ให้นักกีฬาอื่น

ใช้สารต้องห้าม 
(๔) ยักย้าย  ท าให้เสียหาย  ท าลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  ท าให้สูญหาย  หรือท าให้ไร้ประโยชน์

ซึ่งสารตอ้งห้าม  เอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วข้องกบัการตรวจหาสารตอ้งหา้ม  หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๒๙ 

(๕) กระท าการอื่นใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๓ เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๑ แล้ว  ห้ามบุคคลซึ่งสนับสนุน 

การกีฬากระท าการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้สารต้องห้ามกับนักกีฬา 
(๒) ซื้อ  ขาย  แลกเปลี่ยน  ให้  ขนส่ง  หรือครอบครอง  สารต้องห้ามส าหรับนักกีฬา 
(๓) จูงใจ  ชักน า  ยุยง  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน  ใช้อุบายหลอกลวง  หรือขู่เข็ญให้นักกีฬา

ใช้สารต้องห้าม 
(๔) ยักย้าย  ท าให้เสียหาย  ท าลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  ท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์

ซึ่งสารต้องห้าม  เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้าม  หรือกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือมิให้มีการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๒๙ 

(๕) กระท าการอื่นใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๔ การเก็บตัวอย่าง  การเคลื่อนย้ายตัวอย่างและการขนส่ง  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

มาตรฐานการตรวจสอบ  และค่าบริการในการตรวจสารต้องห้าม  ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๕ เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๑ แล้ว  นักกีฬาผู้ใดประสงค์จะใช้ 
สารต้องห้ามเพ่ือการรักษา  ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  และให้ส านักงานส่งค าขอดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการการแพทย์พิจารณา 

การยื่นค าขอ  การพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย์ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๒๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโทษได้รับรายงานจากส านักงานว่า  นักกีฬา 

หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๓  แล้วแต่กรณี   
ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศก าหนด  และแจ้งผลการก าหนดโทษต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือมีค าสั่งลงโทษตามที่
คณะกรรมการพิจารณาโทษก าหนดต่อไป 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่นักกีฬา  หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  ได้รับค าสั่งลงโทษของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา  ๒๖  แล้ว  ไม่พอใจค าสั่งลงโทษนั้น  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์การพิจารณาโทษตามมาตรา  ๒๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยค าสั่งลงโทษของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์   และให้แจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๓ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๒๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ
การใช้สารต้องห้าม  เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  รายงานผลการตรวจหาสารต้องห้าม  และให้มีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปเก็บตัวอย่างนอกการแข่งขันกีฬา  เพ่ือการตรวจหาสารต้องห้ามในสถานที่ใด ๆ   
ที่นักกีฬาอยู่ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า  ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามมาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามพระราชบัญญัตนิี้  พนักงานเจ้าหนา้ที่ตอ้งแสดงบัตรประจ าตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๑ ให้นักกีฬา  บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา  สมาคมกีฬา  หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  

มีหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา  ๒๙ 
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  ให้ได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษก าหนด 
(๒) ตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต   
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นว่า  การฝ่าฝืนนั้นไม่ร้ายแรง  จะไม่ลงโทษและให้ภาคทัณฑ์

หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้ 
มาตรา ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  ให้ได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษก าหนด 
(๒) ตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นว่า  การฝ่าฝืนนั้นไม่ร้ายแรง  จะไม่ลงโทษและให้ภาคทัณฑ์

หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ ์ ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่องค์กรกีฬานานาชาติยอมรับในมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  ได้ประกาศ 
ให้ด าเนินการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  โดยการสร้างทักษะความพร้อมทางกายภาพและจิตส านึก
ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ในการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
โดยไม่ต้องใช้สารต้องห้าม  รวมทั้งให้การคุ้มครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา  เพ่ือให้มีมาตรการ
การควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่สอดคล้องกับค าประกาศโคเปนเฮเกนว่าด้วยการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา  
และส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬากับนานาประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล  (ฉบบัที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปทีี่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินีใ้ห้ใช้บงัคับตัง้แตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนยิามค าวา่  “สถานพยาบาล”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรม  การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม  
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

การประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบ าบัด  การประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  หรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ทั้งนี้  
โดยกระท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่  แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมาย
ว่าด้วยยา  ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “ผู้ประกอบวิชาชีพ”  ในมาตรา  ๔  แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบโรคศิลปะ  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  ทันตกรรม  เภสัชกรรม  กายภาพบ าบัด  เทคนิคการแพทย์  การแพทย์แผนไทย  
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์   
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือ  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  แต่บุคคลเช่นว่านั้นจะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการ 
ตามประเภทใด  หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ใด  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  การพยาบาล  การผดุงครรภ์  ทันตกรรม  
เภสัชกรรม  กายภาพบ าบัด  เทคนิคการแพทย์  การแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนั้น” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและ 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

การผดุงครรภ์  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม  กฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพกายภาพบ าบดั  กฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  หรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
แล้วแต่กรณี” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ ์ ชินวัตร 
นายกรฐัมนตร ี
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่ได้มีการแยกการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยและการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะ  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามในค าว่า  “สถานพยาบาล”  และ  “ผู้ประกอบวิชาชีพ”  
รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

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

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

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

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์”  หมายความว่า  วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ 

ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล  ครอบครัว  กลุ่มคน  หรือชุมชน 
เพื่อให้กระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต”  หมายความว่า  วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ต้องขึ้นทะเบียน
และได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้
และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล  
ครอบครัว  กลุ่มคน  หรือชุมชน  เพื่อให้กระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของ
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

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

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
และออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน  จรรยาบรรณ  
ส่งเสริม  และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

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

หรือสถาบันอ่ืนที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มอบหมายให้ดําเนินการฝึกอบรมในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๔) ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 
(๕) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

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

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

ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา 
(๑๐) ผดุงไว้ซ่ึงเกียรติ  สิทธิ  ความเป็นธรรม  และส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ

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

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ผลประโยชน์จากกิจกรรมอ่ืนของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ในมาตรา  ๕ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรอืมอบให้ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

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

และ  (๕) 
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีดํารงตําแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  และมี

อํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

มาตรา ๙ สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีส่ีประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกวิสามัญ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) สมาชิกสมทบ 
(๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
มาตรา ๑๐ สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  หรือปริญญาตรี 

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

(๓) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ 
แห่งวิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

(๔) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุก  ในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่า 
จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

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

หรือขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ 

(๒) แสดงความเห็นและสอบถามเป็นหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  และในกรณีที่สมาชิกสามัญร่วมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป  เสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เก่ียวกับกิจการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  คณะกรรมการต้องพิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

(๓) เลือกตั้ง  รับเลือกตั้ง  หรือรับเลือกเป็นกรรมการหรือดํารงตําแหน่งอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการ
ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

ด้านสังคมสงเคราะห์  โดยมีกิจกรรมและลักษณะตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

27 

ตัว
อย
่าง



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

สมาชิกวิสามัญมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ  เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตามมาตรา  
๑๑ (๑)  และ  (๓)  

มาตรา ๑๓ สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
ในข้อบังคับ 

สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ  เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตามมาตรา   
๑๑  (๑)  และ  (๓) 

มาตรา ๑๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เชิญให้เป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

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

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

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

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

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
 

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และผู้แทนกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๒) ผู้แทนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญา 

เลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

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

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

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่งและอุปนายกสภาวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์คนที่สอง  ตําแหน่งละหนึ่งคน 

ให้นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  
ประชาสัมพันธ์  และเหรัญญิก  ตําแหน่งละหนึ่งคน  และอาจเลือกสมาชิกสามัญเพื่อดํารงตําแหน่งอ่ืนได้
ตามความจําเป็น  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่ง  และอุปนายก
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่สอง  ดํารงตําแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตรา  ๑๖ (๕) 

ให้นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  
เหรัญญิก  และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามวรรคสองออกจากตําแหน่งได้  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ประชาสัมพันธ์  เหรัญญิก  และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามวรรคสอง  
พ้นจากตําแหน่งเม่ือผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ้นจากตําแหน่ง  สําหรับการพ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีอ่ืนให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

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

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

คราวละสามปี  และอาจได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่ได้  แล้วแต่กรณี  แต่กรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๕)  
จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

การเริ่มนับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เริ่มนับเม่ือได้กรรมการครบแล้ว
ทั้งตามประเภทและจํานวน 

ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกหรือ
เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารและดําเนินกิจการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ที่กําหนด

ในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  
(๒) แต่งตัง้ที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  อันอยู่ในขอบเขต

แห่งวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๓) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วย 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (ก) การเป็นสมาชิก 
 (ข) การกําหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  สมาชิกสมทบ  ค่าบํารุง  

และค่าธรรมเนียมอ่ืน  นอกจากที่กําหนดไว้ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 (ค) การเลือกกรรมการ  การเลือกตั้งกรรมการ  การเลือกกรรมการหรือสมาชิกสามัญเพื่อ

ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  การเล่ือนรายชื่อตามบัญชีสํารอง  หรือการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทน  และ
การแต่งตั้งและคุณสมบัติของที่ปรึกษา 

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

 (จ) หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ 

 (ฉ) การกําหนดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ   หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  ซ่ึงต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพแต่ละสาขา 

 (ช) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 (ซ) การประชุมใหญ่สามัญประจําปี  การประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการจรรยาบรรณ  

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

และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีมีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 (ฏ) การจัดตั้ง  การดําเนินการ  และการเลิกสถาบันที่ทําการฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญการ 

ในสาขาต่าง ๆ  ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 (ฐ) การดําเนินการอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ 
(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  

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

ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

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

(๑) นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มีอํานาจหน้าที่ 
 (ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

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

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้ 
(๒) อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่ง  เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามที่นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มอบหมาย  
และเป็นผู้ทําการแทนนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เม่ือนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไม่อยู่หรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(๓) อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่สอง  เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามที่นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มอบหมาย  
และเป็นผู้ทําการแทนนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เม่ือทั้งนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ 
อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

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

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

เลขาธิการมอบหมาย  และเป็นผู้ทําการแทนเลขาธิการเม่ือเลขาธิการไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๖) ประชาสัมพันธ์  มีอํานาจหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์  แนะนํา  และเผยแพร่กิจการของ 
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน 

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

หมวด  ๔ 
การดําเนินการของคณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการที่ดํารงตําแหน่งอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มติของที่ประชุมในกรณีให้สมาชิกสามัญพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา  ๑๕  (๕)  ให้ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ 

การประชุมคณะอนุกรรมการให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๖ สภานายกพิเศษจะเข้าฟังการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ  

หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในเรื่องใด ๆ  ก็ได้ 
มาตรา ๒๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภานายกพิเศษก่อน  จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได้ 
(๑) การออกระเบียบหรือข้อบังคับ 
(๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ให้นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เสนอมติตามวรรคหนึ่งต่อสภานายกพิเศษโดยไม่ชักช้า  

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

ในกรณีสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด  ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับการยับยั้ง  ในการประชุมนั้นถ้ามีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ 
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่  ก็ให้ดําเนินการตามมตินั้นได้ 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๕ 
การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
 

มาตรา ๒๘ ให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ดังต่อไปนี้  เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 
(๑) วิชาชีพที่ดําเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย

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

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

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

ที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตโดยมิได้ขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  เว้นแต่ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่พลเมืองดีอันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(๒) นักเรียน  นักศึกษา  หรือผู้รับการฝึกอบรมซ่ึงทําการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุมของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบันทางสังคมสงเคราะห์ของรัฐ  
หรือสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันทางสังคมสงเคราะห์อ่ืนภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 

(๓) บุคคลซ่ึงหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในความควบคุม
ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  

(๔) การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซ่ึงได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

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

มาตรา ๓๑ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสามัญและมีคุณสมบัติอ่ืน 
ตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

เม่ือสมาชิกภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ใดส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๕  
ให้ใบอนุญาตของผู้นั้นส้ินสุดลง 

มาตรา ๓๒ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
ทั้งต้องดํารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้วย 

มาตรา ๓๓ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้จัดทําขึ้นเป็นภาษาไทย
และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

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

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

และกรรมการจรรยาบรรณจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน  ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมี
ความเที่ยงธรรม  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสามัญ 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนด 
ในข้อบังคับ 

(๓) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(๔) ไม่ดํารงตําแหน่งนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอ่ืน

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการจรรยาบรรณด้วยกันคนหนึ่ง  เป็นประธานกรรมการ

จรรยาบรรณและจะให้มีผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนดก็ได ้
มาตรา ๓๖ ให้กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับ

การแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
ให้กรรมการจรรยาบรรณซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการ

จรรยาบรรณใหม่จะได้รับแต่งตั้ง 
มาตรา ๓๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการจรรยาบรรณพ้นจาก

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

ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในกรณีที่ตําแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ 

แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้กรรมการจรรยาบรรณซ่ึงได้รับแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๓๘ เม่ือมีผู้กล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการสอบสวน 
พิจารณาโดยเร็ว 

สิทธิการกล่าวหาและการหยิบยกขึ้นพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง
ส้ินสุดลงเม่ือพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณและรู้ตัวผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
หรือเม่ือพ้นสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น 

การยื่นคํากล่าวหา  การสอบสวน  และการพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในการดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเพื่อดําเนินการแทนก็ได้  โดยประกอบด้วยกรรมการจรรยาบรรณอย่างน้อยหนึ่งคน
และอนุกรรมการจรรยาบรรณอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  (๑)  (๓)  และ  (๔)  ตามจํานวนที่เห็นสมควร 

เม่ือคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทําการสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้เสนอเรื่องพร้อมทั้งความเห็นต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณา 

การถอนเรื่องการกล่าวหาที่ได้ยื่นหรือแจ้งไว้แล้วนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ระงับการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๙ เม่ือคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาผลการสอบสวนแล้วมีมติว่าผู้ใดประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ  ให้มีคําส่ังลงโทษผู้นั้นตามมาตรา  ๓๔ 

ในกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ให้ส่ังยก
คํากล่าวหา 

การออกคําส่ังลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือการออกคําส่ังยกคํากล่าวหาตามวรรคสอง  ให้ประธาน
กรรมการจรรยาบรรณแจ้งคําสั่งให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาทราบเป็นหนังสือ 

มาตรา ๔๐ ผู้ ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําส่ังลงโทษตามมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  หรือ 
ผู้กล่าวหา  อาจอุทธรณ์คําส่ังต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ัง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ  
ทั้งนี้  การอุทธรณ์คําส่ังไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งลงโทษ  เว้นแต่คณะกรรมการจะส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ให้ทําเป็นคําส่ังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๔๑ ให้นําความในมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

และคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  

ให้กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการจรรยาบรรณ  มีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลซ่ึงเก่ียวข้อง
มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือวตัถุใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา  แต่ถ้าเป็นการมีคําสั่งต่อบุคคล
ซ่ึงมิใช่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือผู้ซ่ึงสภานายกพิเศษ
มอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการจรรยาบรรณ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๔๓ ห้ามผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตซ่ึงอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาต  ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ  ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 

มาตรา ๔๔ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
อาจขอรับใบอนุญาตอีกได้เม่ือพ้นสามปีนับแต่วันทีถู่กส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  แต่เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณา
คําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต  ผู้นั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตในครั้งต่อ ๆ  ไปได้อีก
ต่อเม่ือส้ินระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
มาตรา ๔๖ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  ตามที่เรียกหรือแจ้งให้ส่ง 

ตามมาตรา  ๔๒  โดยไม่มีเหตุอันควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๗ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

บทเฉพาะกาล 
 

 

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

ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ทําหน้าที่เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และเหรัญญิก  ตําแหน่ง
ละหนึ่งคน  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวตามมาตรา  ๑๗  วรรคสอง 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๔๙ ให้ดําเนินการเลือกและเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

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

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 

 

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

40 

ตัว
อย
่าง



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนและครอบคลมุไปหลายด้าน  ประกอบกับมีกฎหมายหลายฉบับได้กําหนดหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ในการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  โดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาใน 
การดํารงชีวิตให้สามารถกระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  สมควรให้มีองค์กรควบคุม 
การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในรปูของสภาวิชาชีพ  เพื่อควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีคุณภาพและมาตรฐาน  และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๐) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

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

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  

(ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  

ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“(๖/๑)  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” 
มาตรา ๔ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เฉพาะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เฉพาะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรือของข้าราชการ  พนั ก ง าน ร า ช ก า ร  
และลูกจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แล้วแต่กรณี 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เฉพาะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร  ไปเป็นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

มาตรา ๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง   
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ถือว่าอ้างถึงกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของกรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เน่ืองจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
เป็นบริการสาธารณะในการทําฝนเพื่อเพ่ิมปริมาณนํ้าในพื้นที่เกษตรกรรม  ป่าไม้  และเข่ือนหรือพ้ืนที่เก็บกักนํ้า  
อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งภารกิจดังกล่าวรวมถึง 
การกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าในช้ันบรรยากาศ  การมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการของประเทศ  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทําฝน
และการดัดแปรสภาพอากาศอย่างต่อเน่ือง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการให้บริการด้านการบิน
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนในภารกิจด้านการเกษตรและอื่น ๆ  โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและ
ความรับผิดชอบของสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สมควรยกฐานะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
โดยจัดต้ังเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้ึนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อให้การบริหารจัดการ 
การปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และมีความคล่องตัวในการบูรณาการภารกิจ
ร่วมกับส่วนราชการอื่น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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