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ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ว่าด้วยการเป็นสมาชิก การกําหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมอื่น
การเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการ และการประชุมของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ก) (ข) (ค) และ (ซ) ประกอบมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงกําหนดข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรีย กว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยการเป็น สมาชิก
การกํา หนดค่ าขึ้ น ทะเบี ย นสมาชิ ก ค่า บํา รุง และค่ าธรรมเนี ย มอื่น การเลื อกหรื อเลื อกตั้ง กรรมการ
และการประชุม ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภา” หมายความว่า สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกกิตติมศักดิ์ของ
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“อุปนายกสภา” หมายความว่า อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๔ ให้นายกสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจประกาศกําหนดแบบเอกสารและ
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่นายกสภาไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาได้ ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นที่สุด

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวด ๑
การเป็นสมาชิก
ข้อ ๕ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่น
ที่สภาวิชาชีพรับรอง และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประกาศกําหนด
โดยมี ประสบการณ์ในการทํางานเกี่ ยวข้ องกั บการคุ้ มครอง การให้ คํ าปรึกษา แนะนํ า การส่งเสริ มและ
การสนับสนุนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี และปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาทั้งหมด
เว้นแต่กรณีเป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติงานวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามมาตรา ๒๘ อยู่ก่อนวันที่มี
ข้อบังคับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามมาตรา ๕๐
การกําหนดวันรับสมัคร และวิธีการสมัคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
(๒) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซึ่งจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๓)
ได้แก่ เคยถูกไล่ออกหรือถูกปลดออกฐานกระทําความผิดวินัยร้ายแรงจากองค์กรภาครัฐ เอกชน
(๓) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในคดีที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๔) ได้แ ก่ บุคคลซึ่งต้องคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกและได้ถูกจําคุกจริง
ในทุกฐานความผิด เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทําโดยประมาท หมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไม่เป็นโรคติด ต่อร้ายแรง ได้แก่ วัณ โรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะ
ที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุร าเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๖ สมาชิ ก วิ ส ามั ญ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๑๒ และมี กิ จ กรรมในเรื่ อ งต่ า ง ๆ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ป้องกันแก้ไขปัญหาให้แก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนหรือชุมชน ให้กระทําหน้าที่ทางสังคม
และดํารงชีวิตได้อย่างปรกติสุข
(๒) ให้ความช่วยเหลือทางสังคมหรือบริการทางสังคม
(๓) คุ้มครองสิ ท ธิ ให้คํ าปรึ กษาแนะนํา ส่ งเสริม และการสนับ สนุ น เด็ ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ข้อ ๗ สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
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(๒) อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาทางด้านสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่นที่สภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับรอง หรือสําเร็จการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
(๓) เป็น ผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นอาสาสมัครที่ทํางานเกี่ย วกับงานสังคมสงเคราะห์ หรือด้านอื่น
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(๔) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๒) (๓) และ (๔)
ข้อ ๘ สมาชิกกิต ติมศักดิ์ ได้แ ก่ ผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งสภาวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์เชิญให้เป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ ๙ ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่นายกสภากําหนด ณ สํานักงาน
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
สถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
โดยขอรับแบบใบสมัครหรือพิมพ์แบบใบสมัครจากระบบข้อมูลสารสนเทศตามที่คณะกรรมการกําหนด
พร้อมทั้งหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาปริญญาบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง
สําเร็จการศึกษา หรือหนังสือรับรองการอยู่ระหว่างการศึกษาในกรณีเป็นผู้สมัครสมาชิกสมทบซึ่งยังไม่สําเร็จ
การศึกษา ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสืออื่นใดของทาง
ราชการซึ่งใช้ในการแสดงตนได้ตามกฎหมาย ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
(๔) รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน ๑ ปี หน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ขนาดหนึ่งนิ้ว
จํานวน ๒ รูป
(๕) ใบรับรองแพทย์ ให้ใช้เฉพาะสมาชิกสามัญตามแบบที่นายกสภากําหนด
กรณีสมาชิกวิสามัญ ให้ยื่นเฉพาะหลักฐานที่แสดงว่าเป็นองค์กรตามมาตรา ๑๒
สมาชิกใหม่ต้องชําระค่าบํารุงพร้อมกับการยื่นใบสมัคร
การชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมอื่น ให้เป็นไปตามวิธีการที่นายกสภากําหนด
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับใบสมัครสมาชิกและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้เลขาธิการออกบัตรประจําตัวสมาชิก
ให้กับผู้นั้น ในกรณีที่ไม่รับเป็นสมาชิก ให้คืนค่าบํารุงโดยไม่มีดอกเบี้ย
บัตรประจําตัวสมาชิกให้มีอายุตามประเภทสมาชิกที่สมัคร
แบบบัตรประจําตัวสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการออกบัตร การขอบัตรใหม่แทนบัตรเดิมหมดอายุ
หรือสูญหายหรือชํารุดเสียหาย การเปลี่ยนข้อมูลบุคคลในบัตรให้เป็นไปตามที่นายกสภากําหนด
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามประเภทสมาชิกไว้เป็น หลักฐานและเปิดเผย
ให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้
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หมวด ๒
ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมอื่น
ข้อ ๑๒ ให้สมาชิกชําระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมอื่น ดังนี้
(๑) ค่าขึน้ ทะเบียนสมาชิกครั้งแรกเข้า
สมาชิกสามัญ
๑๐๐ บาท
สมาชิกวิสามัญ
๑๐๐ บาท
สมาชิกสมทบ
๑๐๐ บาท
(๒) ค่าบํารุงเป็นรายปี
สมาชิกสามัญ
๒๐๐ บาท
สมาชิกวิสามัญ
๒๐๐ บาท
สมาชิกสมทบ
๑๐๐ บาท
(๓) ค่าธรรมเนียมอื่น
ออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับสมาชิก
๕๐ บาท
บัตรสําคัญสมาชิก
๑๐๐ บาท
ค่าแปลเอกสารหน้าละ
๕๐๐ บาท
ค่าลงทะเบี ย นเพื่อ เข้ ารับ การประเมิน ความรู้ การประชุม การฝึ กอบรม หรือ ดํา เนิน การ
กิจกรรมอื่น ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประกาศกําหนดแต่ละครั้ง
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ยื่นคําขอสมัครเป็นสมาชิกแสดงความประสงค์ว่าจะชําระค่าขึ้นทะเบียน และค่าบํารุง
หรือค่าธรรมเนียมอื่นตามข้อ ๑๒ มาพร้อมกับการยื่นใบสมัคร
สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่เลขาธิการออกบัตรประจําตัวสมาชิก
ในกรณีการชําระค่าบํารุงเป็นรายปี ให้พิจารณารอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
เข้าเป็นสมาชิกเป็นต้นไปจนครบระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน
ข้อ ๑๔ สมาชิกจะขอต่ออายุสมาชิกภาพและชําระค่าบํารุงได้ล่วงหน้าภายในสามเดือนก่อนบัตร
หมดอายุ แต่จะล่าช้ามากกว่าสองเดือนนับจากวันบัตรหมดอายุไม่ได้ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดชําระ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ต้องพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะไม่คืน
ค่าบํารุง
ข้อ ๑๖ เมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ให้เลขาธิการถอนชื่อจากการเป็นสมาชิก เว้นแต่ผู้นั้นจะมีหนังสือ
แสดงต่อเลขาธิการว่าการที่ไม่ชําระหรือชําระไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความจําเป็นซึ่งมิอาจก้าวล่วงได้และมิใช่
ความผิดของตน เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ การเจ็บป่วย หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด
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หมวด ๓
การเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ ๑๗ การเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการในหมวดนี้ ได้แก่ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓)
และ (๔) การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๕) การเลือกกรรมการหรือสมาชิกสามัญเพื่อดํารง
ตําแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๗ และการเลื่อนรายชื่อตามบัญชีสํารอง หรือการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการ
แทนตามมาตรา ๒๑ และการแต่งตั้งและคุณสมบัติของที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ข้อ ๑๘ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) และ (๔) และการเลื่อนรายชื่อตามบัญชีสํารอง
ตามมาตรา ๒๑ ให้ดําเนินการได้ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามจํานวนที่เห็นว่า เหมาะสมเพื่อดําเนินการ
ออกประกาศเกี่ยวกับการกําหนดวันที่และวิธีการเสนอชื่อ วิธีการเลือกกันเอง และการประกาศผลบุคคล
ที่ได้รับเลือกและบัญชีรายชื่อสํารองให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๖ (๕)
(๒) การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) ให้สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานอุดมศึกษาแห่งนั้นซึ่งได้จัดการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ร ะดับปริญญาที่สภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับรองตามมาตรา ๖ (๘) ส่งผู้แ ทนซึ่งเป็น ผู้ที่มีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๘ จํานวนหนึ่งคนเข้ารับการเลือกกันเองเพื่อเป็นกรรมการดังกล่าว
(๓) การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๔) ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่มีสมาชิกสามัญปฏิบัติงานอยู่ ส่งผู้แทนซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ จํานวนหนึ่งคนเข้ารับการเลือกกันเองเพื่อเป็นกรรมการดังกล่าว
(๔) กรณีสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๖ (๓) หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๖ (๔)
ได้เสนอชื่อผู้แทนครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นกรรมการแล้ว แต่กรณี
ได้จํานวนไม่ครบตามทีก่ ฎหมายกําหนด ก็ให้สถาบันหรือองค์กรทีไ่ ด้เสนอชื่อไว้แล้วเสนอชื่อเพิ่มตามจํานวน
ที่คณะอนุกรรมการตาม (๑) กําหนดจนได้กรรมการครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
(๕) กรณีกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) หรือ (๔) ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๕)
เมื่อผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๓) หรือ (๔) หรือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่น ก็ให้เลื่อน
ผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อสํารองแต่ละประเภทแทนจนครบ หากไม่มีหรือมีไม่ครบ ก็ให้คณะอนุกรรมการตาม (๑)
ดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๙ การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๕) และการเลื่อนรายชื่อตามบัญ ชีสํารอง
ให้ดําเนินการได้ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งตามจํานวนที่เห็นว่า เหมาะสม
เพื่อดําเนินการออกประกาศเกี่ยวกับการกําหนดวันที่และวิธีการรับสมัคร วิธีการเลือกตั้ง และการประกาศผล
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บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อสํารอง รวมทั้งมีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางานและออกประกาศต่าง ๆ
เพื่อดําเนินการการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนครบกําหนดตามวาระของคณะกรรมการ
(๒) วิธีการลงคะแนน ให้กระทําโดยวิธีลับ ซึ่งอาจจัดให้มีในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
(๓) กรณีมีผู้สมัครครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด ให้มีการลงคะแนนรับรองตาม (๒) หากผู้ใด
ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละยีส่ ิบของผู้มาใช้สิทธิ ก็ให้จัดการลงคะแนนในรอบที่สอง หากผู้นั้นได้คะแนนเท่าไหร่
ก็ถือว่าได้รับเลือก
(๔) กรณี มี ผู้ ส มั ค รไม่ ค รบตามจํ า นวนที่ ก ฎหมายกํ า หนด ให้ ค ณะอนุ ก รรมการตาม (๑)
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครตามที่เห็นว่าเหมาะสมได้
(๕) กรณีกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๕) พ้นจากตําแหน่ง ก็ให้เลื่อนผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อสํารอง
ตามลําดับคะแนนแทนจนครบ หากไม่มีหรือมีไม่ครบ ก็ให้คณะอนุกรรมการตาม (๑) ดําเนินการต่อไป
ข้อ ๒๐ การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๗ ให้ดําเนินการได้ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อได้กรรมการตามมาตรา ๑๖ (๕) ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดแล้ว ให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๕) เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภา อุปนายกสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภา
คนที่สอง ตําแหน่งละหนึ่งคน ภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้บุคคลตามมาตรา ๑๖ (๕)
ครบถ้วน
(๒) การลงคะแนนให้กระทําโดยวิธีลับ โดยจัดให้มีการเลือกในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ
ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกอย่างน้อยสิบห้าวัน ทั้งนี้ อาจแจ้งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์
จะดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ไปพร้อมหนังสือก็ได้
(๓) ให้น ายกสภาเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการประชาสัมพัน ธ์
และเหรัญญิก ตําแหน่งละหนึ่งคน และอาจเลือกสมาชิกสามัญเพื่อดํารงตําแหน่งอื่นได้ตามความจําเป็น
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๔) การดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ให้จัดทําเป็นคําสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๒๑ การแต่งตั้งและคุณสมบัติของที่ปรึกษาคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
หมวด ๔
การประชุม
ข้อ ๒๒ การประชุมในหมวดนี้ ได้แก่ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการ
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ข้อ ๒๓ การประชุมใหญ่ส ามั ญ ประจํา ปี ให้ก ระทําปี ละหนึ่งครั้ง ตามเวลาและสถานที่ ที่
คณะกรรมการกําหนด ซึ่งต้องแจ้งให้สมาชิกสามัญทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันและต้องมีสมาชิกสามัญ
เข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือมีไม่น้อยกว่าร้อยยี่สิบคน จึงจะเป็น
องค์ประชุม
กรณีสมาชิกสามัญมาประชุมน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้นายกสภาสั่งเลื่อน
การประชุมออกไปอีกไม่เกินสี่สิบห้าวัน หากการประชุมครั้งหลังมีจํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าจํานวนนั้น
เป็นองค์ประชุม
ข้อ ๒๔ การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการ ให้ดําเนินการ
ได้ตามความจําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยถือปฏิบัติ
ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชบั ญญัตินี้ ในกรณีไม่ มีกําหนดให้ นําหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วิเชียร ชวลิต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

