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ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ง) และ (ญ) ประกอบมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงกําหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“สภา” หมายความว่า สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๔ ให้นายกสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจประกาศกําหนดแบบเอกสาร
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่นายกสภาไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นที่สุด
หมวด ๑
หลักเกณฑ์การประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ข้อ ๕ ให้สมาชิกสามัญ ที่ประสงค์จะขึ้น ทะเบีย นและรับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ ประกอบวิชาชี พ
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตต้องได้รับการประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
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(๑) ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถภาคแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์โดย
วิธีการสอบข้อเขียน
(๒) ผ่านการประเมินทักษะและทัศนคติทางสังคมสงเคราะห์โดยการสอบสัมภาษณ์
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ตาม
มาตรา ๒๘ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อประกาศ
กําหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ เกณฑ์ชี้วัดสําคัญ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความรู้ตามข้อ ๕
กรณีบุคคลผู้ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์ต ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแล้ว คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความรู้เป็นการเฉพาะก็ได้
หมวด ๒
แบบและประเภทของใบอนุญาต
ข้อ ๗ แบบและประเภทของใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ให้มีหนึ่งประเภทตามแบบที่นายกสภา
ประกาศกําหนด
ข้อ ๘ ใบอนุญาตมีอายุสามปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีที่มิได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต่อใบอนุญาต ให้ผู้นั้นยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม่ก่อน
ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
หมวด ๓
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ข้อ ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ และ
(๒) ผ่านการประเมินความรู้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๕ วรรคสอง
ข้อ ๑๐ การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสามัญ จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาผลการประเมินความรู้ จํานวน ๑ ฉบับ (สําเนาใบประกาศ มสค.)
(๖) สําเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมเนื่องจากสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญ ญาตรีสาขาอื่น
ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรอง
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(๗) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ ภาพ
(๘) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๑ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคําขอ หากหลักฐานครบถ้ว น ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต แล้วให้เลขาธิการแจ้งผลให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ข้อ ๑๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติตามข้อ ๑๑ เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกําหนด
แล้วให้เลขาธิการเสนอนายกสภาลงนามในใบอนุญาตต่อไป
กรณีกฎกระทรวงยังไม่ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต
ข้อ ๑๓ ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตแล้ว มีความประสงค์จะได้หนังสือรับรองเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ยื่นคําขอตามแบบที่นายกสภากําหนด พร้อมด้วยภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ
ไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ต่อเลขาธิการ
ข้อ ๑๔ เมื่อเลขาธิ การได้ต รวจสอบคํา ขอแล้ว และผู้ ยื่น คํ าขอชํ าระค่าธรรมเนีย มอื่ น แล้ ว
ให้ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ขอ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้มีอายุเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก
หมวด ๔
การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
และการออกหนังสือสําคัญอื่น
ข้อ ๑๕ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
การสอบสวนและพิจารณา
ข้อ ๑๖ กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ย นหรือเพิ่ม
คํานําหน้าชื่อ ให้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ ตามแบบที่นายกสภากําหนด พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ยื่นคําขอ
(๒) สําเนาใบอนุญาตฉบับที่ถูกทําลาย (ถ้ามี) หรือหลักฐานรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน
กรณีสูญหาย
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
(๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคํานําหน้าชื่อ (ถ้ามี)
(๕) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๗ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคําขอ หากหลักฐานครบและถูกต้อง ให้เสนอนายกสภา
พิจารณาอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอได้
ข้อ ๑๘ ใบแทนใบอนุญ าต ให้ใช้เป็นไปตามแบบที่นายกสภากําหนด โดยมีคําว่า "ใบแทน"
เป็นตัวอักษรสีแดง ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดาประทับด้านบนใบแทนใบอนุญาต
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ข้อ ๑๙ กรณีจะขอออกหนังสือสําคัญอื่น เช่น ใบแปลใบอนุญาตและเอกสารสําคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับใบอนุญาตเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้ยื่นคําขอโดยแสดงเหตุผลต่อเลขาธิการพร้อมรูปถ่าย
หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป และได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับการแปลครบถ้วนแล้ว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแปล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๐ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคําขอ หากหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง ให้ดําเนินการเกี่ยวกับ
การออกใบแปลใบอนุญาตและเอกสารอื่นให้แก่ผู้ยื่นคําขอต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วิเชียร ชวลิต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

