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ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ว่าด้วยการต่อใบอนุญาต และการอื่นที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ง) ประกอบมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษ จึงกาหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยการต่อใบอนุญาต
และการอื่นที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๔ ให้นายกสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจประกาศกาหนดแบบเอกสาร
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
นายกสภาไม่สามารถวินิจฉัยได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด
หมวด ๑
การขอและการต่ออายุใบอนุญาต
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีบัตรประจาตัวสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
หากประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัตินับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจนถึงวันที่ยื่นคาขอต่อ
อายุใบอนุญาต ดังนี้
(๑) เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และ
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(๒) ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หรือ
(๓) มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ทั้งนี้ คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์กาหนด
ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีบัตรประจาตัวสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
แต่ไ ม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ หากประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องผ่านการอบรมทางวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด
ส่วนที่ ๒
การขอต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการ ณ สานักงานสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์หรือตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด โดยยื่นล่วงหน้าไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ตามแบบที่นายกสภาประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคาขอ ดังนี้
(๑) สาเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นคาขอ (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
(๒) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
(๓) เอกสารแสดงหรือรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ซึ่งออกโดยหัวหน้า
หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอ หน่วยงานที่จัดการหรือที่เกี่ยวข้อง หรือออกโดยผู้บริหารสถาบันการศึกษา
แล้วแต่กรณี
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงครึง่ ตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน
๓ รูป
(๕) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๘ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคาขอ หากหลักฐานครบและถูกต้อง ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เลขาธิการแจ้งผู้ยื่นคาขอทราบ
ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัตใิ ห้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เลขาธิการดาเนินการทางทะเบียน
และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุนับถัดจากวันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยื่นคาขอ
ใบอนุญาตที่ออกตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามประเภทที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด
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หมวด ๒
การขอและการออกใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตหมดอายุหรือถูกเพิกถอน
ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาตหมดอายุ
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตหมดอายุ แต่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖
ประสงค์จะขอรับใบอนุ ญาตใหม่ตามประเภทที่เคยได้รับ ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการ ณ สานักงาน
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด ตามแบบที่นายกสภาประกาศ
กาหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
(๑) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
(๒) ใบอนุญาตฉบับที่หมดอายุ
(๓) เอกสารแสดงหรือรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ซึ่งออกโดยหัวหน้า
หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอ หน่วยงานที่จัดการหรือที่เกี่ยวข้อง หรือออกโดยผู้บริหารสถาบันการศึกษา
แล้วแต่กรณี
(๔) คาชี้แจงเหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่ใบอนุญาตหมดอายุ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงครึง่ ตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน
๓ รูป
(๖) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๑ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคาขอ หากหลักฐานครบและถูกต้องให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการให้ดาเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อ นุ มั ติ
ให้ออกใบอนุญาต
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาต ให้เลขาธิการแจ้งผู้ยื่นคาขอทราบ
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่อนุ มัติให้ออกใบอนุญาต ให้เลขาธิการดาเนินการทางทะเบียนและออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติ ใบอนุญาตให้เป็น
ไปตามประเภทที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด
ข้อ ๑๓ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต
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ส่วนที่ ๒
ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและพ้นกาหนดสามปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตแล้ว หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใหม่ตามประเภทที่เคยได้รับ ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการ
ณ สานักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด ตามแบบที่
นายกสภาประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
(๑) สาเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นคาขอ (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
(๒) ใบอนุญาตและสาเนาคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) เอกสารแสดงหรือรับรองความประพฤติและการประกอบอาชีพหรือการทางานระหว่าง
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ยื่นคาขอ (ถ้ามี)
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงครึง่ ตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน
๓ รูป
(๕) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
กรณี ที่ ค ณะกรรมการปฏิ เ สธการออกใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง หากผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นคาขอรับใบอนุญาตในครั้งต่อ ๆ ไปอีก นอกจากเอกสารและหลักฐาน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องแนบสาเนาเอกสารที่คณะกรรมการได้ปฏิเสธการออกใบอนุญาตในแต่ละครั้ง
ประกอบคาขอด้วย ซึ่งการยื่นคาขอในครั้งต่อ ๆ ไปจะยื่นได้ก็ต่อเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต
ข้อ ๑๕ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคาขอ หากหลักฐานครบและถูกต้องให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการให้ดาเนินการประเมินความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กาหนดก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาต
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาต ให้เลขาธิการแจ้งผู้ยื่นคาขอทราบ
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ อ อกใบอนุ ญ าต ให้ เ ลขาธิ ก ารด าเนิ น การทางทะเบี ย นและ
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอ โดยให้ใบอนุญาตมีอายุตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติ ใบอนุญาต
ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
อภิญญา เวชยชัย
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

