
หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเบี้ยประชุม  คาพาหนะ 

คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอยางอื่นของกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสองและมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงไดวางระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเบี้ยประชุม  
คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอยางอื่นของกรรมการตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพิ่มเติม  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเบี้ยประชุม  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอยางอื่น
ของกรรมการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  แหงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเบี้ยประชุม  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  และ
คาใชจายอยางอื่นของกรรมการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๔ ใหกรรมการและอนุกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
เบี้ยประชุมกรรมการ  และประกาศกระทรวงการคลัง  เ ร่ือง  กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและเปน 
รายคร้ังสําหรับกรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการและผูชวยเลขานุการ” 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
วัฒนา  เมืองสุข 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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