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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดสมาใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีฐานะการคลังเพียงพอสามารถจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ จึงสมควรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ (๑๐) และมาตรา ๑๗ (๒๗) 

แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ (๓) และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๐ (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๖๙ และมาตรา 
๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ มาตรา ๖๒ (๑๔) และมาตรา ๙๐ 
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ มาตรา 
๖๗ (๖) และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และมาตรา ๑๑ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยจึง
ออกระเบียบไวดังนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ให

ใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมี

สัญชาติไทย 
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
“ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย

แลว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง/หนา ๑/๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ผูอุปการะ” หมายความวา บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เชน 
บิดา มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพ่ีนองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ไดรับ
การชวยเหลือ แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ” หมายความวา เงินงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ที่มีสิทธิไดรับเงินโดย
จายเปนเบี้ยยังชีพ 

“ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห” หมายความวา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
ซึ่งไดรับการอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถ่ินใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

“ประชาคม” หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนเพื่อรวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการ
จัดการที่มีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย ซึ่งการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด 

“ประชาคมหมูบาน” หมายความวา ประชาคมในเขตหมูบาน 
“ประชาคมทองถ่ิน” หมายความวา ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหาร

สวนจังหวัด ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
กฎหมายจัดตั้งประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล 

“ผูบริหารทอง ถ่ิน” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา หรือ
รองผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แตทั้งนี้
ไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตทั้งนี้ไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๖  ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 

ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู 

หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 
 
ขอ ๗  ในกรณีผู สูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติเบื้องตน

เหมือนกัน ใหผูที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มีปญหาซ้ําซอน หรือผูที่อาศัยอยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

 
หมวด ๒ 

วิธีการพิจารณาผูมีสิทธไิดรับเงินสงเคราะห 
   

 
สวนที่ ๑ 

ผูสูงอายุและคนพิการ 
   

 
ขอ ๘  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการกับผูสูงอายุและคนพิการดวย

วิธีการดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แลวเสนอตอ

ที่ประชุมประชาคมทองถ่ิน เพ่ือทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ทั้งนี้ ใหนํา
ความในขอ ๗ และบัญชีรายชื่อที่สํารองไวที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย สําหรับ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทําการคัดเลือกโดย
จัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหของหมูบานกอน 

(๒) นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ ๘ (๑) มาจัดทํา
เปนบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 
ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือที่อ่ืน ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด หากไมมีผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณา
อนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะห 

ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวย
ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูแทนของประชาคมทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหาคน 
และใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรวจสอบใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป 

 
สวนที่ ๒ 
ผูปวยเอดส 

   
 

ขอ ๙  ผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ และมีความประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหใหย่ืนคําขอตอผูบริหารทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนาอยู 

ในกรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเอง
ไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 

แบบคํ าขอรับการสงเคราะหและหนั ง สือมอบอํ านาจให เปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๑๐  เมื่อมีผูปวยเอดสมายื่นคําขอรับการสงเคราะหตามขอ ๙ ใหพนักงาน

สวนทองถ่ินมีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติ
สมควรจะไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับ
ดวยและใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ 

 
สวนที่ ๓ 

การจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
   

 
ขอ ๑๑  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับ

เงินสงเคราะหไวเปนหลักฐานทุกคน และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดทราบ 

 
ขอ ๑๒  ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดแจงรายชื่อผูมี

สิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินเพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพในปงบประมาณถัดไป 

 
หมวด ๓ 

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๓  ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะห
เพ่ือการยังชีพนับแตวันที่ไดรับอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถ่ิน และใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงใน
กรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ถึงแกกรรม 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ 
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๑) ใหพนักงานสวนทองถ่ินรายงานใหผูบริหาร

ทองถ่ินทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
สําหรับผูที่ถึงแกกรรมนั้นในงวดเบิกจายถัดไป 

กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๒) สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการ
ตามขอ ๘ วรรคสอง กอนเสนอผูบริหารทองถ่ินสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ในงวดเบิกจายถัดไป 

กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๒) สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถ่ินสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ในงวดเบิกจายถัดไป 

 
ขอ ๑๔  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการระงับการจายเงินตามขอ 

๑๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเลื่อนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในบัญชีรายชื่อลําดับ
ถัดไปเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูที่หมดสิทธิ 

 
ขอ ๑๕  การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห

ที่กอใหเกิดผลกระทบกับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี กอนเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห 

 
หมวด ๔ 

งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ 
   

 
ขอ ๑๖  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดใน
กรณีดังนี้ 

(๑) จายใหแกผูสูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถ่ิน 

(๒) จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
(๓) จายสมทบใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ

การสงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม ในกรณีที่อัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตาม (๑) และ (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๗  การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงิน ตามขอ ๑๖ ใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมิตองจายเปนเช็ค 

ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคล
เดียวกับผูไดรับมอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยังมีชีวิตอยู 

หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บันทึกรายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงินเปน
หลักฐานประกอบการจายเงินและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือ
โอนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพไวเพ่ือการตรวจสอบ 

 
ขอ ๑๘  การจายเงินตามขอ ๑๖ ใหจายไดในอัตราดังนี้ 
(๑) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(๒) หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนด

ตาม (๑) ใหสามารถที่จะกระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกิน
กวาหนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

(๓) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดใน
อัตราเดียวกัน 

 
ขอ ๑๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพแกผูมี

สิทธิไดรับเงินสงเคราะห เดือนละ ๑ ครั้ง ยกเวนการจายเงินใหผู สูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห จะจายปละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๖ เดือน ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน 
ดวยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ดังตอไปนี ้

(๑) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห 

(๒) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมในการโอน 

หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห และหนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๒๐  ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) แจงผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหมาแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพนั้นตอไป ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดให
บุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได 

(๒) นําบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเฉพาะผูสูงอายุและคนพิการ ปด
ประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือที่อ่ืน ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวย
ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูแทนของประชาคมทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหาคน 
และใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการ
ตรวจสอบใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป 

 
ขอ ๒๑  กอนการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูปวยเอดสในงวดแรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู และ
หนังสือจากบุคคลที่นาเช่ือถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินวา หากผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหนั้นเสียชีวิตจะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบภายในสามวันนับแตวันที่
เสียชีวิต 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๒๒  ระเบียบนี้มิใหกระทบกับผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วา
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูปวยเอดสตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุน
สงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
ขอ ๒๓  ในกรณีที่การดําเนินการใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้กอนที่ระเบียบนี้มี

ผลใชบังคับใหถือเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยระเบียบนี้และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย  สุนทรวัฒน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจดัทํา 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

 
สุกัญญา/แกไข 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 


