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พระราชบัญญัติ 
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “องคการสวัสดิการสังคม”  ในมาตรา  ๓   

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““องคการสวัสดิการสังคม”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการ

สังคม  องคกรสาธารณประโยชน  และองคกรสวัสดิการชุมชน” 
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มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “องคกรสวัสดิการชุมชน”  “ชุมชน”  และ  “เครือขายองคกร

สวัสดิการชุมชน”  ระหวางคําวา  “องคกรสาธารณประโยชน”  และ  “กองทุน”  ในมาตรา  ๓   

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

““องคกรสวัสดิการชุมชน”  หมายความวา  องคกรภาคประชาชนที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค

ในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกสมาชิกในชุมชน  หรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของเครือขาย

องคกรสวัสดิการชุมชน  และไดรับการรับรองใหดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน  และมีการติดตอส่ือสารระหวางกัน

อยางเปนปกติและตอเนื่อง  โดยเหตุที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกัน  หรือมีอาชีพเดียวกัน   หรือประกอบ

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงครวมกัน   หรือมีวัฒนธรรม   ความเชื่อ  หรือความสนใจรวมกัน 

“เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน”  หมายความวา  องคกรที่เกิดจากการรวมตัวขององคกร

สวัสดิการชมุชนมากกวาหนึ่งองคกรเพื่อรวมมือ  ประสานงาน  และเชื่อมโยงในการจัดสวัสดิการสังคม

ขององคกรสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แหงชาติ”  เรียกโดยยอวา  “ก.ส.ค.”  ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง 

(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน  ซ่ึงนายกรัฐมนตรี

แตงต้ังจากบุคคลตาม  (๕)  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 

(๔) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง  ไดแก  ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนจํานวนแปดคน  

และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนจํานวนแปดคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนแปดคน 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการในสํานักงาน

เปนผูชวยเลขานุการ 

การแตงต้ังกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนใหแตงต้ัง

จากบุคคลซ่ึงองคกรสาธารณประโยชนหรือองคกรสวัสดิการชุมชนไดเลือกกันเอง  แลวแตกรณี  และการ 

แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  โดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ 

มีผลงานและประสบการณที่ เกี่ยวของกับงานดานการจัดสวัสดิการสังคม   ดานสุขภาพอนามัย 

ดานการศึกษา  และดานกฎหมายอยางนอยดานละหนึ่งคน 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร

สาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน  (๑๕)  ถึง  (๑๙)  ของมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

การจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกร

สาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน  ตามมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๔๐/๑ 

(๑๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร

สาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗) กําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห  รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติ

สําหรับผูซ่ึงปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเปนนักสังคมสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนในดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากร 

ใหแกนักสังคมสงเคราะห  อาสาสมัคร  ตามมาตรา  ๓๕  (๒) 

(๑๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนที่องคกรสาธารณประโยชน  และองคกร 

สวัสดิการชุมชนไดรับไปตามมาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๔๐/๓” 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน  (๘)  ของมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๘)  กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนและองคกร

สวัสดิการชุมชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๗  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  เรียกโดยยอวา  “ก.ส.จ.” 

ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 

(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 

(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนซ่ึงผูวาราชการจังหวัด

แตงต้ังจากบุคคลตาม  (๕)  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 

(๔) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดจังหวัด  แรงงานจังหวัด  วัฒนธรรมจังหวัด  ผูอาํนวยการ 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด  นายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด  และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจํานวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง  ไดแก  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดจํานวนสามคน  ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน  และผูแทนองคกร

สวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจํานวนสามคน 

ใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแตงต้ังขาราชการในสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยจังหวัดเปนผูชวยเลขานุการ 

การแตงต้ังกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน 

และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกร

สาธารณประโยชน  หรือองคกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนั้นไดเลือกกันเอง  แลวแตกรณี  และการแตงต้ัง 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
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พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซ่ึงมีความรู   ความเชี่ยวชาญ 

มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน  และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน  ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐  ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดรับผิดชอบในงานธุรการ

ของ  ก.ส.จ.  และใหมีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอตอ  ก.ส.จ. 

(๒) รวบรวมขอมูล  สถิติ  แผนงาน  และโครงการ  เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 

(๓) เปนศูนยกลาง  ประสานงาน  เผยแพร  และประชาสัมพันธ  งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการสังคม 

(๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ราชการ

บริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  และองคการสวัสดิการสังคม  ตลอดจนองคกรอื่นในการจัดสวัสดิการ

สังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมขององคการ

สวัสดิการสงัคมแลวรายงานตอ  ก.ส.จ. 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นชุมชน  

และองคกรอื่นใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม 

(๗) กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชน  และองคกร 

สวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะห  อาสาสมัคร  และ 

ผูรับบริการสวัสดิการสังคม 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.ส.จ. มอบหมาย” 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร  เรียกโดย

ยอวา  “ก.ส.ก.”  ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 

(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนซ่ึงผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครแตงต้ังจากบุคคลตาม  (๕)  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 

(๔) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงแรงงาน  ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม  ผูแทนกระทรวง 

ศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และผูแทนศูนย 

การศึกษาพิเศษสวนกลาง 

(๕) กรรมการซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ัง  ไดแก  ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนหกคน  และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

จํานวนหกคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจํานวนหกคน 

ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการและเลขานุการ  และ 

ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  แตงต้ังขาราชการในสํานักพัฒนาสังคม  

กรุงเทพมหานคร  เปนผูชวยเลขานุการ 

การแตงต้ังกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน 

ใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงองคกรสาธารณประโยชนหรือองคกรสวัสดิการชุมชนไดเลือกกันเอง  แลวแตกรณี 

และการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจํา  พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซ่ึงมีความรู 

ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร

สาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๓  ให   ก .ส.ก.  มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๑๙   และใหสํานักพัฒนาสังคม  

กรุงเทพมหานคร  มีหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการของ  ก.ส.ก.  และใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๒๐  

ทั้งนี้  ภายในเขตกรุงเทพมหานคร” 

มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๖  องคกรสวัสดิการชุมชน  มาตรา  ๔๐/๑  ถึง

มาตรา  ๔๐/๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 

“หมวด ๖ 
องคกรสวัสดิการชุมชน 

 

 

มาตรา ๔๐/๑ องคกรภาคประชาชนที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมใหแก

สมาชิกในชุมชนหรือที่ไดรวมตัวเปนเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน  ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

กําหนด   โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิ สังคมของแตละชุมชนทองถิ่นอาจย่ืนคําขอตอ

คณะกรรมการใหรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชนได 

การย่ืนคําขอและการรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการรับรององคกรสวัสดิการชุมชนนั้น  คณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  ใหองคกร

สวัสดิการชุมชนถือปฏิบัติดวยก็ได 

เมื่อมีการรับรองใหองคกรใดเปนองคกรสวัสดิการชุมชนแลว  ใหจดแจงการรับรองเปน

องคกรสวัสดิการชุมชนในทะเบียนองคกรสวัสดิการชุมชน  และใหสํานักงานประกาศการรับรองใน 

ราชกิจจานุเบกษา  โดยระบุชื่อองคกรสวัสดิการชุมชนนั้น 

มาตรา ๔๐/๒ องคกรสวัสดิการชุมชนอาจไดรับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการสังคม  

หรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  ใหนําความในมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๔๐/๓ ในกรณีที่ปรากฏวาองคกรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณในการจัดสวัสดิการ

สังคมที่ไมสุจริต  หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือไมมีผลงานตามมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการกําหนด  อาจถูกเพิกถอนการรับรองได  และใหนําความในมาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  
และมาตรา  ๔๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐/๔ หนวยงานของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรสาธารณประโยชน  
อาจใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรสวัสดิการชุมชนตามควรแกกรณี” 

มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ  คณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด   และคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ  
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  และคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมกรุงเทพมหานคร  ตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระเดิมและให
ดําเนินการแตงต้ังกรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนตามมาตรา  ๗  (๕)  มาตรา  ๑๗  (๕)  และ
มาตรา  ๒๑  (๕)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เวนแตวาระ
การดํารงตําแหนงของกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี  ผูวาราชการจังหวัด  หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
แตงต้ังในคณะกรรมการดังกลาวแลวแตกรณี เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไมแตงต้ังก็ได  ในกรณีเชนนี้
ใหถือวาคณะกรรมการดังกลาวประกอบไปดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

มาตรา ๑๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  เพ่ือใหสามารถสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโดยองคกร

ภาคประชาชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของสมาชิก   และเกิดระบบ 

การชวยเหลือเกื้อกูลในสังคมและชุมชน  ตลอดจนการรวมตัวกันเปนเครือขายการจัดสวัสดิการชุมชน 

เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงทางสังคมและการพึ่งพาตนเองของชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางทั่วถึง  เหมาะสม 

และเปนธรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


