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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการจัดสวัสดิการและ 
การสงเคราะหใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห  พ.ศ. ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๔ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“การจัดสวัสดิการ”  หมายความวา  การดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

จิตใจ  อารมณ  สังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  การปองกัน  ฟนฟู  และพัฒนาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  
การฝกอาชีพ  ทัศนศึกษา  การศึกษา  การดูงาน  การรับเลี้ยงดูเด็กภาคกลางวัน  การอาสาสอนผูดอยโอกาส  
การจัดสวัสดิการเพื่อการสมรส  การสงเสริมสวัสดิภาพครอบครัว  การอุปสมบท  การบรรพชา  
กิจกรรมผูสูงอายุ  การฌาปนกิจสงเคราะห  ใหแกผูรับบริการสวัสดิการและการสงเคราะห 

“การสงเคราะห”  หมายความวา  การใหความชวยเหลือแกบุคคลและครอบครัวที่ประสบความ
เดือดรอน  ไมสามารถชวยเหลือตนเองได  ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนปกติสุข  รวมทั้ง 
การใหการสงเคราะหแกผูรับบริการสวัสดิการและการสงเคราะหในสถานสงเคราะห  หรือบานพักฉุกเฉิน
ของกรุงเทพมหานคร 
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“ผูรับบริการสวัสดิการและการสงเคราะห”  หมายความวา  เด็ก  เยาวชน  สตรี  หัวหนาครอบครัว  
ผูสูงอายุ  คนพิการ  ทุพพลภาพ  คนไรที่พึ่ง  เด็กในแหลงกอสราง  เด็กเรรอน  ผูประสบภัยพิบัติ   
ผูตกเปนเหย่ือของอาชญากรรม  ผูตกเปนเหย่ือของความรุนแรงในครอบครัว  ผูตองขัง  ผูพนโทษ   
ผูติดส่ิงเสพติด  ผูปวยเอดส  ผูติดเชื้อเอชไอวี  และผูประสบปญหาที่ตองการความชวยเหลือในเขต
กรุงเทพมหานคร 

“อาสาสมัคร”  หมายความวา  บุคคลที่ปฏิบัติงานดานการดูแลผูรับบริการสวัสดิการและ 
การสงเคราะห  ครูอาสาสอน  และงานดานสังคมสงเคราะหอื่น  ๆ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดยผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาสังคม 

“ความรุนแรงในครอบครัว”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  โดยมีเจตนาเพื่อใหเกิดอันตราย
แกรางกาย  จิตใจหรือสุขภาพ  หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย  
จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม  ใหบุคคล 
ในครอบครัวตองกระทําการ  ละเวนกระทําการ  หรือยอมรับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งโดยมิชอบ   
แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห  พ.ศ. ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๕ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะหเปนการ
ดําเนินการตามความเหมาะสม  ตามความจําเปนในการบริการใหแกผูรับบริการสวัสดิการและการ
สงเคราะหแตละราย  และใหรวมถึงคาใชจายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห  ดังนี้ 

(ก) ประเภทการเงิน 
 (๑) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
 (๒) ทนุฝกอาชีพ 
 (๓) ทุนประกอบอาชีพ 
 (๔) เงินชวยเหลืออุปสมบท  บรรพชา 
 (๕) เงินชวยเหลือกรณีเรงดวนและจําเปน 
 (๖) คาครองชีพประจําวัน 
 (๗) คาเบี้ยยังชีพ 
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 (๘) คาพาหนะในการสงกลับภูมิลําเนา 
 (๙) คารักษาพยาบาล  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล 
 (๑๐) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณ 
 (๑๑) คาจางแรงงานและคาขนสง 
 (๑๒) คาตอบแทนอาสาสมัครและคาตอบแทนที่ปรึกษา 
 (๑๓) คารางวัลและคาเบี้ยเลี้ยง 
 (๑๔) คาบัตรผานประตู  คาธรรมเนียมและคาสมัครเขารวมกิจกรรมตาง  ๆ 
 (๑๕) คาใชจายในการจัดเลี้ยงอาหารตามความจําเปน 
 (๑๖) คาใชจายในการจัดงานพิธีการที่กรุงเทพมหานครเปนผูจัด 
 (๑๗) คาอุปกรณ 
 (๑๘) คาเชาอุปกรณ  คาเชาที่พัก  คาเชายานพาหนะ  คาเชาเครื่องแตงกายในการจัด

กิจกรรม 
 (๑๙) คาใชจายในการปองกัน  แกไข  ฟนฟู  และพัฒนาผูถูกกระทํา  ผูกระทําและ

ครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนในการยุติความรุนแรงในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๐) เงินชวยเหลือสมทบในการสรางหรือซอมแซมบาน 
 (๒๑) คาแวนประกอบสายตา 
(ข) ประเภทสิ่งของ 
 (๑) วัสดุงานบานงานครัว 
 (๒) วัสดุเผยแพรและประชาสัมพันธ 
 (๓) วัสดุวิทยาศาสตร  การแพทย  และกายภาพบําบัด 
 (๔) วัสดุเคร่ืองแตงกาย 
 (๕) หนังสืออุปกรณการเรียน 
 (๖) ของขวัญ  ของรางวัล  และของที่ระลึก 
 (๗) อุปกรณกีฬา 
 (๘) เคร่ืองอุปโภค  บริโภค” 
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ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๗/๑  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

“ขอ  ๗/๑ ใหกรุงเทพมหานครจัดต้ัง  “กองทุนปองกันและแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว”  
ข้ึนในสํานักพัฒนาสังคมเพื่อเปนคาใชจายตามขอ  ๕ (๑๙)   

กองทุนปองกันและแกไขการใชความรุนแรงในครอบครวั  อาจไดมาซ่ึงทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินประเดิมกองทุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให 
(๒) เงินที่ไดจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๕) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๖) ทรัพยสินที่ไดรับจากการดําเนินงานของกองทุน 
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
หลักเกณฑและวิธีการในการใชจายเงินกองทุนปองกันและแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว  

ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  โดยท่ีสภาพสังคมไดมี 
การเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และพบปญหาการใช
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิดมีลักษณะที่แตกตางจากการทํารายรางกาย
ระหวางบุคคลโดยทั่วไป  เพ่ือคุมครอง  แกไข  ฟนฟู  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง  ท้ังใหผูกระทําความรุนแรง
มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําความรุนแรง  ซ่ึงรวมทั้งรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได  
จําเปนตองมีคาใชจายในการดําเนินการ  ประกอบกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหท่ีบัญญัติไวใน
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห  พ.ศ. ๒๕๓๙  ไมครอบคลุมถึง 
การปองกันการแกไขปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว  นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๕๓  มีบทบัญญัติใหเด็ก  เยาวชนและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครอง
โดยรัฐจากการใชความรุนแรง  และเพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห 
ของกรุงเทพมหานคร  ในสวนของภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากภาครัฐตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้ 
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