
 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พือ่การยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

   ตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ ยยังชีพผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ป่วย

เอดส์มาให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ น้ัน ดังน้ันเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ฐานะการคลังเพียงพอสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 

 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ (๑๐) และมาตรา ๑๗ (๒๗) แห่ง

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

๒๕๔๒ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ (๓) และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๐ (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ มาตรา ๖๒ (๑๔) และมาตรา ๙๐ วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ มาตรา ๖๗ (๖) และมาตรา 

๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๑ (๑๑) 

แห่งพระราชบัญญัติผู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังน้ี 

 

   ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์

เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

   ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

   ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบ

น้ีแทน 

 

ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง/หน้า ๑/๓๐ กนัยายน ๒๕๔๘ 



 ๒ 

   ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 

   “ผู้สงูอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกนิหกสบิปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสญัชาติไทย 

   “คนพิการ” หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   “ผู้ป่วยเอดส”์ หมายความว่า ผู้ป่วยเอดสท์ี่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 

   “ผู้อุปการะ” หมายความว่า บรรดาผู้ดูแลผู้สงูอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส ์เช่น บิดา 

มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพ่ีน้องหรือบุคคลอื่นที่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการ

ช่วยเหลือ แต่ทั้งน้ีมิให้หมายความรวมถึงสถานสงเคราะห์หรือองค์กรที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   “เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ” หมายความว่า เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการสงเคราะห์ผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์ที่มีสทิธไิด้รับเงินโดยจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ 

   “ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์” หมายความว่า ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่ง

ได้รับการอนุมัติรายช่ือจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 

   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง

พัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร 

   “ประชาคม” หมายความว่า การรวมตัวกันของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนและ

ประชาชนเพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหาหรือกระท าการบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบการจัดการ

ที่มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย ซึ่งการจัดองค์กรให้เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด 

   “ประชาคมหมู่บ้าน” หมายความว่า ประชาคมในเขตหมู่บ้าน 

   “ประชาคมท้องถิ่น” หมายความว่า ประชาคมจังหวัดส าหรับเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ประชาคมเมืองส าหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมาย

จัดตั้งประชาคมต าบลส าหรับเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

   “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสงูสดุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

   “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน

เทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

   ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี โดยมีอ านาจตีความและ

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 



 ๓ 

หมวด ๑ 

คุณสมบติัของผูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินสงเคราะห ์

 

   ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มี

คุณสมบัติ ดังน้ี 

   (๑)  มีภมิูล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (๒)  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ ยงดู 

หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

 

   ข้อ ๗  ในกรณีผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์มีคุณสมบัติเบื้ องต้นเหมือนกัน ให้ผู้

ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ า้ซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อ

การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

 

หมวด ๒ 

วิธีการพิจารณาผูมี้สิทธิไดร้บัเงินสงเคราะห ์

 

ส่วนที่ ๑ 

ผู้สงูอายุและคนพิการ 

 

   ข้อ ๘  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการกับผู้สูงอายุและคนพิการด้วยวิธีการ

ดังต่อไปน้ี 

   (๑)  ตรวจสอบรายช่ือผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แล้วเสนอต่อที่

ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือท าการพิจารณาจัดล าดับผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ ทั้งน้ี ให้น าความใน

ข้อ ๗ และบัญชีรายช่ือที่ส ารองไว้ที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดล าดับด้วย ส าหรับในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือท าการคัดเลือกโดยจัดล าดับผู้มีสทิธไิด้รับเงิน

สงเคราะห์ของหมู่บ้านก่อน 

   (๒)  น ารายช่ือผู้สูงอายุและคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๘ (๑) มาจัดท าเป็น

บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แล้วปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ 

ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด หากไม่

มีผู้ใดคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินสงเคราะห์ตามบัญชีผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ 

   ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้

Development
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Development
Highlight

Development
Highlight



 ๔ 

คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้

ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือ

ถอดถอนรายช่ือในบัญชีต่อไป 

 

ส่วนที่ ๒ 

ผู้ป่วยเอดส ์

 

   ข้อ ๙  ผู้ป่วยเอดสท์ี่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์

ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภมิูล าเนาอยู่ 

   ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะ

มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนกไ็ด้ 

   แบบค าขอรับการสงเคราะห์และหนังสอืมอบอ านาจให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 

 

   ข้อ ๑๐  เมื่อมีผู้ป่วยเอดส์มายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ตามข้อ ๙ ให้พนักงานส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าที่ออกไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอรับการสงเคราะห์ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรจะ

ได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยให้น าความในข้อ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดล าดับด้วยและให้จัดท า

บัญชีรายช่ือผู้ป่วยเอดสท์ี่มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้มี

สทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบน้ี 

 

ส่วนที่ ๓ 

การจัดท าทะเบียนประวัติของผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ 

 

   ข้อ ๑๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์ไว้เป็นหลักฐานทุกคน และให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ให้ส านักงานท้องถิ่น

จังหวัดทราบ 

 

   ข้อ ๑๒  ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งรายชื่ อผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการขอตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ ยยังชีพใน

ปีงบประมาณถัดไป 

 

หมวด ๓ 

การเปลีย่นแปลงรายช่ือผูมี้สิทธิไดร้บัเงินสงเคราะห ์



 ๕ 

   ข้อ ๑๓  ผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบน้ีให้มีสทิธรัิบเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง

ชีพนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติรายช่ือจากผู้บริหารท้องถิ่น และให้สทิธดิังกล่าวสิ้นสดุลงในกรณีดังต่อไปน้ี 

   (๑)  ถึงแก่กรรม 

   (๒)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ 

   กรณีสทิธดิังกล่าวสิ้นสดุลงตาม (๑) ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น

ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ ยยังชีพส าหรับผู้ที่ถึงแก่

กรรมน้ันในงวดเบิกจ่ายถัดไป 

   กรณีสทิธดิังกล่าวสิ้นสดุลงตาม (๒) ส าหรับผู้สงูอายุและคนพิการ ให้ด าเนินการตามข้อ 

๘ วรรคสอง ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ ยยังชีพในงวดเบิกจ่าย

ถัดไป 

   กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้ นสุดลงตาม (๒) ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ ยยังชีพในงวด

เบิกจ่ายถัดไป 

 

   ข้อ ๑๔  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการระงับการจ่ายเงินตามข้อ ๑๓ ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลื่อนผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ในบัญชีรายช่ือล าดบัถดัไปเป็นผู้มี

สทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์แทนผู้ที่หมดสทิธ ิ

 

   ข้อ ๑๕  การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ที่

ก่อให้เกดิผลกระทบกบับัญชีรายช่ือให้ด าเนินการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี ก่อนเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายช่ือผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ 

 

หมวด ๔ 

งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พือ่การยงัชีพ 

 

   ข้อ ๑๖  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ในกรณีดังน้ี 

   (๑)  จ่ายให้แก่ผู้สงูอายุและคนพิการตามบัญชีรายช่ือที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

   (๒)  จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดสต์ามบัญชีรายช่ือที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

   (๓)  จ่ายสมทบให้แก่ผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์ตามบัญชีรายช่ือที่ได้รับการ

สงเคราะห์งบประมาณเบี้ ยยังชีพจากรัฐอยู่เดิม ในกรณีที่อัตราที่ได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่ผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ ตาม (๑) และ (๒) 

   ข้อ ๑๗  การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงิน ตามข้อ ๑๖ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ



 ๖ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมิต้องจ่ายเป็นเชค็ 

   ในกรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจจะต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้

ได้รับมอบอ านาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ยังมีชีวิตอยู่ 

   หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึก

รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยใช้หลักฐานการโอนเงิน เป็นหลักฐาน

ประกอบการจ่ายเงินและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

 

   ข้อ ๑๘  การจ่ายเงินตามข้อ ๑๖ ให้จ่ายได้ในอตัราดังน้ี 

   (๑)  จ่ายตามอตัราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

   (๒)  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะจ่ายเกินกว่าที่ก าหนดตาม 

(๑) ให้สามารถที่จะกระท าได้ ทั้งน้ีต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของอัตราที่ก าหนด หรือไม่เกินกว่าหน่ึงพัน

บาท โดยให้เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและให้ค านึงถึงสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้น 

   (๓)  การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์แต่ละประเภทให้จ่ายได้ในอัตรา

เดียวกนั 

 

   ข้อ ๑๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินสงเคราะห์ เดือนละ ๑ คร้ัง ยกเว้นการจ่ายเงินให้ผู้สงูอายุที่มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ จะจ่ายปี

ละ ๒ คร้ังๆ ละ ๖ เดือน กไ็ด้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีหน่ึงวิธใีดตามความ

ประสงค์ของผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ ดังต่อไปน้ี 

   (๑)  จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์ 

    (๒)  จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ

จากผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์ 

   การโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมในการโอน 

   หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 

และหนังสอืมอบอ านาจให้ท าตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

   ข้อ ๒๐  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ดังต่อไปน้ี 

   (๑)  แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ

ยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพน้ันต่อไป ทั้งน้ี หากผู้มีสิทธิได้รับเงิน



 ๗ 

สงเคราะห์ไม่สามารถมาแสดงตนได้จะมอบอ านาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้บุคคลอื่นมา

แจ้งแทนกไ็ด้ 

   (๒)  น าบัญชีผู้มีสิทธไิด้รับเงินสงเคราะห์เฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ ปิดประกาศไว้

โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อื่นๆ 

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

   ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้

คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้

ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือ

ถอดถอนรายช่ือในบัญชีต่อไป 

 

   ข้อ ๒๑  ก่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

ในงวดแรกจะต้องมีการแสดงตนหรือได้รับหนังสอืมอบอ านาจแจ้งการมีชีวิตอยู่ และหนังสอืจากบุคคล

ที่น่าเช่ือถือรับรองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หากผู้มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์น้ันเสยีชีวิตจะแจ้ง

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่เสยีชีวิต 

 

บทเฉพาะกาล 

 

   ข้อ ๒๒  ระเบียบน้ีมิให้กระทบกับผู้สูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วย

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 

๒๕๓๙ และผู้ป่วยเอดสต์ามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมสวัสดิการ

ผู้ป่วยเอดสใ์นชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

   ข้อ ๒๓  ในกรณีที่การด าเนินการใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีก่อนที่ระเบียบน้ีมีผลใช้

บังคับให้ถือเป็นการปฏบิัติที่ชอบด้วยระเบียบน้ีและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไป

ตามระเบียบน้ีนับแต่วันที่ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สมชาย สนุทรวัฒน์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏบิตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


