
มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

78 ภาคผนวก  ข   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

ภาคผนวก  ข 
(สําเนา) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 

 

 ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
มาใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 นั้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
ฐานะการคลังเพียงพอสามารถจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 (10) และมาตรา 17 (27) แหงพระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 6 
มาตรา 45 (3) และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 50 
(7) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 6 มาตรา 62 (14) และมาตรา 90 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา  พ.ศ. 2542   มาตรา 5 มาตรา 67 (6) และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และมาตรา 11 (11)  แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
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 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
 “คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  
 “ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  
 “ผูอุปการะ” หมายความวา บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เชน บิดา
มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการ
ชวยเหลือ แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 “เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ” หมายความวา เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ที่มีสิทธิไดรับเงินโดยจายเปน เบี้ยยังชีพ 
 “ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห” หมายความวา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ซ่ึง
ไดรับการอนุมัติรายช่ือจากผูบริหารทองถ่ินใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล    
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
 “ประชาคม” หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
เพื่อรวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการจัดการที่มี
การเชื่อมโยงเปนเครือขาย ซ่ึงการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด  
 “ประชาคมหมูบาน”  หมายความวา  ประชาคมในเขตหมูบาน 
 “ประชาคมทองถ่ิน”  หมายความวา  ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล  เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผูบริหาร
สูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แตทั้งนี้ไมรวมถึง
กรุงเทพมหานคร 
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 “พนักงานสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานเมืองพัทยา  และขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แตทั้งนี้ไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห 

 ขอ 6 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (2) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือ    
ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 
 ขอ 7 ในกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกัน ใหผูที่
ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มีปญหาซํ้าซอน หรือผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร   
ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

หมวด 2 
วิธีการพิจารณาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

สวนท่ี 1 
ผูสูงอายุและคนพิการ 

 ขอ 8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการกับผูสูงอายุและคนพิการดวยวิธีการ 
ดังตอไปนี้  
 (1) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ 6 แลวเสนอตอที่
ประชุมประชาคมทองถ่ิน เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ทั้งนี้ ใหนําความ
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ในขอ 7 และบัญชีรายช่ือที่สํารองไวที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย สําหรับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทําการคัดเลือกโดยจัดลําดับผูมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะหของหมูบานกอน 
  (2) นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ 8 (1) มาจัดทําเปนบัญชี    
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือที่อ่ืนๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด หากไมมี
ผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรายช่ือผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูแทนของประชาคมทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหาคน และ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป 

สวนท่ี 2 
ผูปวยเอดส 

 ขอ 9 ผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติตามขอ 6 และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห
ใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนาอยู  
 ในกรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได     
จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 
 แบบคําขอรับการสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
 ขอ 10 เมื่อมีผูปวยเอดสมายื่นคําขอรับการสงเคราะหตามขอ 9 ใหพนักงานสวนทองถ่ิน
มีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควร    
จะไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ 7 มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวยและ
ใหจัดทําบัญชีรายช่ือผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหารทองถ่ิน
อนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ 
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สวนท่ี 3 
การจัดทําทะเบียนประวตัิของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

 ขอ 11 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหไวเปนหลักฐานทุกคน และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดทราบ 
 ขอ 12 ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดแจงรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
เพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ในปงบประมาณถัดไป 

หมวด 3 
การเปล่ียนแปลงรายชื่อผูมีสทิธิไดรับเงินสงเคราะห 

 ขอ 13 ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการ 
ยังชีพนับแตวันที่ไดรับอนุมัติรายช่ือจากผูบริหารทองถ่ิน และใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงในกรณี
ดังตอไปนี้ 
  (1) ถึงแกกรรม 
 (2) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 
 กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (1) ใหพนักงานสวนทองถ่ินรายงานใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูที่   
ถึงแกกรรมนั้นในงวดเบิกจายถัดไป 
 กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (2) สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการตาม    
ขอ 8 วรรคสอง กอนเสนอผูบริหารทองถ่ินสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ      
ในงวดเบิกจายถัดไป  
 กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (2) สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถ่ินสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ในงวดเบิกจายถัดไป 
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 ขอ 14 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการระงับการจายเงินตามขอ 13 ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเลื่อนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในบัญชีรายช่ือลําดับถัดไป
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูที่หมดสิทธิ 
 ขอ 15 การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหที่
กอใหเกิดผลกระทบกับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ 8 หรือขอ 9 แลวแตกรณี กอนเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห 

หมวด 4 
งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

 ขอ 16 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดในกรณี
ดังนี้ 
 (1) จายใหแกผูสูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายช่ือที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 (2) จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายช่ือที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน    
 (3) จายสมทบใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ตามบัญชีรายช่ือที่ไดรับการ
สงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม ในกรณีที่อัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตาม (1) และ (2)   
 ขอ 17 การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงิน ตามขอ 16 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมิตองจายเปนเช็ค 
 ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับ     
ผูไดรับมอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยังมีชีวิตอยู 
 หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบันทึก
รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงินเปนหลักฐาน
ประกอบการจายเงินและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพไวเพื่อการตรวจสอบ 
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 ขอ 18 การจายเงินตามขอ 16  ใหจายไดในอัตราดังนี้  
 (1) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
 (2) หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม (1) 
ใหสามารถที่จะกระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท 
โดยใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ินนั้น 
 (3) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน 
 ขอ 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะห  เดือนละ 1 คร้ัง  ยกเวนการจายเงินใหผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  
จะจายปละ 2 คร้ังๆ ละ  6 เดือน ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน ดวยวิธีหนึ่งวิธีใด
ตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  ดังตอไปนี้  
 (1) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 (2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมในการโอน 
 หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
และหนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ขอ 20 ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ   
ดังตอไปนี้  
 (1) แจงผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหมาแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
ยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนั้นตอไป ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดให
บุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได  
 (2) นําบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเฉพาะผูสูงอายุและคนพิการ ปดประกาศไว
โดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือที่อ่ืนๆ 
ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด   
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 ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูแทนของประชาคมทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหาคน และ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป 
 ขอ 21 กอนการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
ในงวดแรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู และหนังสือจาก
บุคคลที่นาเชื่อถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินวา หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้น
เสียชีวิตจะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 22 ระเบียบนี้มิใหกระทบกับผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวย   
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ     
พ.ศ. 2539 และผูปวยเอดสตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริม
สวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543  

 ขอ 23 ในกรณีที่การดําเนินการใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้กอนที่ระเบียบนี้มีผล    
ใชบังคับใหถือเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยระเบียบนี้และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 

   ประกาศ    ณ    วันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2548 
 

สมชาย  สุนทรวัฒน 
(นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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แบบคําขอรับการสงเคราะห 
 

ลําดับที่  (เรียงตามลําดับ/พ.ศ…..) (วันที่…….เดือน…………...…..พ.ศ………) 
เรียน   ......................................................... 
 ดวย…(คํานําหนานาม ช่ือ - สกุล ผูปวยเอดส)… เลขประจําตัวประชาชน……….....................……… 
เกิดวันที่……….เดือน…………..…....พ.ศ. ………. อายุ……….ป  มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่..……….…...... 
ถนน……………………………ตรอก/ซอย…………………………หมูที่……..ตําบล……………...……..…… 
อําเภอ………………….……….จังหวัด……………………………..…..…รหัสไปรษณีย………………...……. 
ขอแจงความประสงค ขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส โดยขอใหรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. ที่พักอาศัย 
 (   ) เปนของตนเอง และมีลักษณะ  (   ) ชํารุดทรุดโทรมมาก  (   ) ชํารุดทรุดโทรมบางสวน  (   ) มั่นคงถาวรดี 
 (   ) เปนของ…………………………………………เกี่ยวของเปน………………………………………. 
  2. ที่พักอาศัยอยูหางจากบานหลังที่ใกลที่สุดเปนระยะทาง………………  สามารถเดินทางได    
(   )  สะดวก   (   ) ลําบาก เนื่องจาก……………………………………………………………………………… 
    อยูหางจากชุมชน/หมูบานเปนระยะทาง…………………… สามารถเดินทางได    
(   )  สะดวก   (   ) ลําบาก เนื่องจาก……………………………………………………………………………… 
                                         อยูหางจากหนวยบริการของรัฐที่ใกลที่สุดเปนระยะทาง…...…….. สามารถเดินทางได    
(   )  สะดวก   (   ) ลําบาก เนื่องจาก……………………………………………………………………………… 
  3. การพักอาศัย 
 (   ) อยูเพียงลําพัง   เนื่องจาก…………………………………………………มาประมาณ……..…....…… 
 (   ) พักอาศัยกับ…………………….....รวม …….  คน  เปนผูสามารถประกอบอาชีพไดจํานวน……. คน 
  มีรายไดรวม……………..บาท/เดือน  ผูที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก……………..…….. 
  4. รายได - รายจาย 
 มีรายไดรวม……………..บาท/เดือน  แหลงที่มาของรายได……………………………………………… 
 นําไปใชจายเปนคา………………………………………………………………………………………… 
บุคคลที่สามารถติดตอได……(คํานําหนานาม   ช่ือ - สกุล)……….… …………สถานที่ติดตอเลขที่…………… 
ถนน……………………………ตรอก/ซอย………………………….หมูที่……..ตําบล………………………… 
อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………………….………...รหัสไปรษณีย………………….
โทรศัพท…………………………โทรสาร…………………………เกี่ยวของเปน………………………………. 
 ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําที่ใหขางตนเปนความจริงทุกประการ 

  …….…………………….…………ผูใหถอยคํา 
  (…………………………………….) 
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หนังสือมอบอํานาจ 
เขียนที่………………………………… 

  (วันที่……เดือน……………พ.ศ.…………) 
เรียน   .................................................................. 
 ขาพเจา …..(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล)……ขอมอบอํานาจให…..(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล)….... 
เลขประจําตัวประชาชน………………………..…อยูบานเลขที่………….ถนน……………………………….… 
ตรอก/ซอย……………..…………หมูที่…..….ตําบล……………………….อําเภอ………………..…………… 
จังหวัด…..………….รหัสไปรษณีย..………โทรศัพท……………โทรสาร……………เกี่ยวพันเปน………….. 
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจการหนึ่งดังตอไปนี้  และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเอง
ทุกประการ 
 (   ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส 
 (   ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห    
  โดยใหจายใหแก…….(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล ผูรับมอบอํานาจ)…….… 
  (   ) เปนเงินสด 
  (   ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร……………………………สาขา…………………………... 
   เลขที่บัญชี……………………………………………………. 
 (   ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป 
 
 ลงช่ือ………………………………………..ผูมอบอํานาจ 
  (………………………..……………..) 
 
 ลงช่ือ………………………………………..ผูรับมอบอํานาจ 
  (………………………..……………..) 
 
 ลงช่ือ………………………………………..พยาน 
  (………………………..……………..) 
 
 ลงช่ือ………………………………………..พยาน 
  (………………………..……………..) 
 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 
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หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

เขียนที่………………………………………… 
  (วันที่……เดือน……………พ.ศ.…………) 

เรียน   ......................................................... 

 ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา ..…(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล)….…เปนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ........................................  ลําดับที่…………นั้น 

 ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห   ดังนี้ 
 (    ) เปนเงินสด 
 (    ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร……………………………….สาขา…………………………… 
  เลขที่บัญชี…………………………………………………….  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
                                  
 (…………………….………………) 
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