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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
มาใหกระทรวงมหาดไทยดําเนิน การตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ฐานะการคลังเพียงพอสามารถจายเงิน สงเคราะหเพื่อการยังชีพ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ (๑๐) และมาตรา ๑๗ (๒๗)
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหแ กองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ (๓) และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
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 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ มาตรา ๖๗ (๖)
และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
มาตรา ๑๑ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว า “ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว า ดว ยการจ า ยเงิ น สงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
“คนพิก าร” หมายความว า คนพิก ารที่ จดทะเบี ยนคนพิ การตามพระราชบั ญญั ติฟ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
“ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

“ผูอุปการะ” หมายความวา บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา
บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการชวยเหลือ
แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
“เงิ น สงเคราะห เ พื่ อการยั ง ชี พ” หมายความว า เงิ น งบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นในการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ที่มีสิทธิไดรับเงินโดยจายเปนเบี้ยยังชีพ
“ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห” หมายความวา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ซึ่งไดรับ
การอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่นใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
“องค กรปกครองสว นท องถิ่น ” หมายความว า องคก ารบริ หารส วนจัง หวั ด เทศบาล
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน
กรุงเทพมหานคร
“ประชาคม” หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนและประชาชน
เพื่อรวมกัน แกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการจัดการที่มี
การเชื่อมโยงเปนเครือขาย ซึ่งการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
“ประชาคมหมูบาน” หมายความวา ประชาคมในเขตหมูบาน
“ประชาคมทองถิ่น” หมายความวา ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล
“ผูบริหารท องถิ่น ” หมายความวา นายกองคก ารบริหารสวนจังหวั ด นายกเทศมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง และให ห มายความรวมถึ ง รองนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผูบริหารสูงสุด
ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง ได รั บ มอบอํ า นาจจากบุ ค คลดั ง กล า ว แต ทั้ ง นี้ ไ ม ร วมถึ ง
กรุงเทพมหานคร
“พนักงานสวนทองถิ่น ” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานสวนตํา บล พนัก งานเมือ งพัทยา และขา ราชการหรือพนักงานองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตทั้งนี้ไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร
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ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห
ขอ ๖ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
ขอ ๗ ในกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกัน ใหผูที่
ได รั บ ความเดือ ดร อนกว า หรื อ ผูที่ มี ป ญหาซ้ํ า ซอ น หรื อ ผู ที่อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ห า งไกลทุ รกั น ดาร
ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน
หมวด ๒
วิธีการพิจารณาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
สวนที่ ๑
ผูสูงอายุและคนพิการ
ขอ ๘ ให อ งค ก รปกครองส วนท องถิ่ น ดํา เนิน การกั บ ผูสู ง อายุ แ ละคนพิก ารด ว ยวิธี ก าร
ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แลวเสนอตอที่ประชุม
ประชาคมทองถิ่น เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๗
และบัญชีรายชื่อที่สํารองไวที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย สําหรับในเขตองคการ
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บริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทําการคัดเลือกโดยจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหของหมูบานกอน
(๒) นํารายชื่อผูสูงอายุแ ละคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ ๘ (๑) มาจัดทําเปน บัญชี
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่อื่น ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด หากไมมีผูใด
คัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ
ในบัญชีตอไป
สวนที่ ๒
ผูปวยเอดส
ขอ ๙ ผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห
ใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
ในกรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจ
ใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได
แบบคําขอรับการสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหเปน ไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
ขอ ๑๐ เมื่อมีผูปวยเอดสม ายื่นคําขอรับการสงเคราะหตามขอ ๙ ใหพนักงานสวนทองถิ่น
มีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรจะไดรับ
การสงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวยและใหจัดทํา
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บัญชีรายชื่อผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหเปนผู
มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้
สวนที่ ๓
การจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ขอ ๑๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ไวเปนหลักฐานทุกคน และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดทราบ
ขอ ๑๒ ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อใชเปน
ขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพในปงบประมาณถัดไป
หมวด ๓
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ขอ ๑๓ ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
นับแตวันที่ไดรับอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่น และใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ถึงแกกรรม
(๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๑) ใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
ภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูที่ถึงแกกรรมนั้น
ในงวดเบิกจายถัดไป
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๒) สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการตามขอ ๘
วรรคสอง กอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจายถัดไป
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๒) สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถิ่นตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจายถัดไป
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ขอ ๑๔ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการระงับการจายเงิน ตามขอ ๑๓ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาเลื่อ นผูมีสิทธิไดรับเงิน สงเคราะหใ นบัญชีรายชื่อลําดับถัดไป
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูที่หมดสิทธิ
ขอ ๑๕ การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหที่กอใหเกิด
ผลกระทบกับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี กอนเสนอผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
หมวด ๔
งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขอ ๑๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดในกรณีดังนี้
(๑) จายใหแกผูสูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
(๒) จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
(๓) จา ยสมทบใหแ ก ผู สูง อายุ คนพิ ก าร และผู ป ว ยเอดส ตามบั ญ ชีร ายชื่อ ที่ ไ ดรั บ การ
สงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม ในกรณีที่อัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตาม (๑) และ (๒)
ขอ ๑๗ การตั้ ง งบประมาณและวิ ธี การจ า ยเงิ น ตามข อ ๑๖ ให ถื อ ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมิตองจายเปนเช็ค
ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูไดรับ
มอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยังมีชีวิตอยู
หากเป น การโอนเงิ น เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น บั น ทึ ก
รายละเอียดการโอนเงิน ในบัญชีการจา ยเงิน สงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงิน เปน หลักฐาน
ประกอบการจา ยเงิ น และให อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่น เก็บ รัก ษาหลัก ฐานการจ ายหรื อ โอนเงิ น
สงเคราะหเพื่อการยังชีพไวเพื่อการตรวจสอบ
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ขอ ๑๘ การจายเงินตามขอ ๑๖ ใหจายไดในอัตราดังนี้
(๑) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(๒) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม (๑)
ใหสามารถที่จะกระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท
โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(๓) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน
ขอ ๑๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห เดือนละ ๑ ครั้ง ยกเวนการจายเงินใหผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห จะจายปละ ๒
ครั้ง ๆ ละ ๖ เดือน ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น ดวยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงค
ของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้
(๑) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
(๒) จา ยเปน เงิน สดหรื อโอนเข าบัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารในนามบุ คคลที่ไ ดรั บมอบอํา นาจ
จากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
ในการโอน
หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห และ
หนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ ๒๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงผูมีสิทธิไดรับเงิน สงเคราะหม าแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อยืนยัน
ความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนั้นตอไป ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหบุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได
(๒) นํ า บั ญ ชี ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สงเคราะห เ ฉพาะผู สู ง อายุ แ ละคนพิ ก าร ป ด ประกาศไว
โดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่อื่น ๆ ตามที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และใหคณะกรรมการ
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ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
ภายในสิบหาวัน นับ แตวัน ที่ไดรับ การแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจ ารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่ อ
ในบัญชีตอไป
ขอ ๒๑ กอนการจายเงิน สงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ในงวดแรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู และหนังสือจากบุคคล
ที่นาเชื่อถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น วา หากผูมีสิทธิไดรับเงิน สงเคราะหนั้น เสียชีวิต
จะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๒ ระเบี ย บนี้ มิ ใ ห กระทบกั บผู สู ง อายุ ต ามระเบี ย บกรมประชาสงเคราะห ว า ด ว ย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงิน เบี้ ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูปวยเอดสตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริม
สวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒๓ ในกรณีที่การดําเนินการใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้กอนที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ใหถือเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยระเบียบนี้และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

