
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------------------------ 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่   ๓  มีนาคม  ๒๕๓๕     เห็นชอบใหกรม

ประชาสงเคราะหดําเนินการชวยเหลือผูสูงอายุยากกจนหรือถูกทอดทิ้งเปนเงินเบี้ยยังชีพตาม

ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและ

ครอบครัวในชุมชน  พ.ศ. ๒๕๓๖ นั้น
๑ 

 บัดนี้  สภาวการณเปลี่ยนแปลงไป  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่   ๗  

ธันวาคม  ๒๕๔๒  เห็นชอบใหกําหนดวงเงินและวิธีการใหการสงเคราะหใหม  เพ่ือใหการดําเนิน

โครงการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางทั่วถึง    กรมประชาสงเคราะหโดย

ความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง   จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑. ระเบียบนี้ เ รียกวา“ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพ่ือการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ  พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 ขอ  ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  เปนตนไป 
 ขอ  ๓. ใหยกเลิก  “ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุน
กองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๓๖” 
   บรรดาระเบียบ   ขอบังคับ   หลักเกณฑ  และคําส่ังอ่ืนใด    ในสวนที่

กําหนดไวแลวในระเบียบนี้   หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  ๔.   ในระเบียบนี้ 
 “ผูสูงอายุ”    หมายความวา   บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแตหกสิบปข้ึนไป  
          “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการระดับทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย 

ผูแทนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน หรือชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรผูสูงอายุในชุมชน ผูแทนองคกรประชาสังคม และบุคคลที่

นาเช่ือถือในชุมชน ทั้งนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหมีผูแทนสํานักงานประชาสงเคราะหเขตพื้นที่

เปนคณะกรรมการดวย”๒ 

                                                           

                  ๑ ตอมามีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544 และเมื่อวันที่ 19 

กุมภาพันธ 2545 อนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพแกผูสูงอายุ 

เปนรายงวดละ 6 เดือน และหลักเกณฑการคลัง 

                   ๒ แกไขโดยขอ ๓ ของระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ

การยังชีพสําหรับผูสูงอายุ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 



 ๒ 

 “สํานักงาน”    หมายความวา   กองบริการชุมชน    กรมประชาสงเคราะหหรือ

สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดสําหรับในสวนภูมิภาค   แลวแตกรณี 
 “อธิบดี”   หมายความวา   อธิบดีกรมประชาสงเคราะห   หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย 
        ขอ  ๕   ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติจะไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห

เพ่ือการยังชีพสําหรับผูสูงอายุตามระเบียบนี้ คือ ผูสูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปข้ึนไป ไมมีรายได

เพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูและไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียง

ตนเองได และหากผูสูงอายุมีคุณสมบัติพ้ืนฐานเหมือนกันใหพิจารณาผูสูงอายุที่มีปญหาซ้ําซอน 

สมควรไดรับการพิจารณากอน และผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึง

บริการของรัฐสมควรไดรับการพิจารณาในระดับตน”๓ 
 ขอ  ๖   ใหคณะกรรมารคัดเลือกผูสูงอายุ  ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๕  โดยเรียง

รายชื่อผูมีคุณสมบัติอันสมควรไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุตามลําดับ   ใหได

จํานวนคนไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับ    และสงรายชื่อใหสํานักงานเพื่อพิจารณานําเสนอ

อธิบดีอนุมัติหลักการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุตอไป 
 สําหรับผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๕    แตไมมีรายชื่ออยูในลําดับตามวรรคหนึ่ง  

ใหคณะกรรมการจัดลําดับคุณสมบัติและสงรายชื่อใหสํานักงานไวเชนกัน  ทั้งนี้  เพ่ือรอการ

พิจารณาอนุมัติหลักการจากอธิบดีใหรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุในกรณีที่อาจไดรับ

เงินเพื่อการนี้เพ่ิมเติม    หรือผูสูงอายุตามวรรคหนึ่ง   คนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหมดสิทธิการ

รับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุ   ซึ่งกรณีเชนวานี้  ผูสูงอายุตามวรรคสองในลําดับที่หนึ่ง

มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุกอนลําดับอื่นเรียงกันไป 
 การสงรายชื่อผูสูงอายุใหทําตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 ขอ  ๗  ผูสูงอายุไดรับอนุมัติมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุนับแต

วันแรกที่ระเบียบนี้ใชบังคับ   สําหรับผูสูงอายุที่ไดรับการอนุมัติในปงบประมาณตอ ๆ ไป  ก็ใหมี

สิทธินับแตวันตนป     งบประมาณนั้น  เวนแตกรณีการมีสิทธิเพราะไดรับอนุมัติใหมีสิทธิแทนท่ี

ผูสูงอายุที่หมดสิทธิลง    กรณีเชนนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุนับตอจาก

ผูสูงอายุที่หมดสิทธิลงนั้น 
 ขอ  ๘  กอนจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุในงวดแรก  จะตองมีหนังสือ

จากขาราชการตั้งแตระดับ  ๓    หรือเทียบเทา   หรือผูมียศตั้งแต  รอยตรี  เรือตรี  เรืออากาศ

ตรี  หรือรอยตํารวจตรีข้ึนไป  หรือบุคคลที่นาเช่ือถือรับรองตอสํานักงานวา  หากผูสูงอายุหรือ

ผูรับมอบอํานาจ   หรือผูเปดบัญชีเงินฝากธนาคารแทนผูสูงอายุนั้นตาย  จะตองแจงสํานักงาน

ทราบภายในสามวันนับแตวันตาย 
 หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งใหทําตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

                                                           
๓

 แกไขโดยขอ ๔ ของระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ

สําหรับผูสูงอายุ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 ๓ 

 ขอ  ๙  ใหสํานักงานจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุดวยวิธี

หนึ่งวิธีใด  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเงินนี้   หรือจัดสงโดย
ทางธนาณัติ 
 
 (๒)  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูสูงอายุที่มีสิทธิ   
หรือจัดสงใหแกผูรับมอบอํานาจนั้นโดยทางธนาณัติ 
 (๓)  จายใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิดวยเงินสด 
 (๔)  จายเปนเงินสดใหแกผูรับมอบอํานาจจากผูสูงอายุที่มีสิทธิ 
 สํานักงานตองเลือกวิธีการจายเงินตาม  (๑)    กอนวิธีอ่ืน   ถาไมสามารถปฏิบัติได  

หรือเปนการไมสะดวกใหเลือกวิธีการตาม  (๒)   หรือ   (๓)  หรือ  (๔)  ตามลําดับ 
 หนังสือแจงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารและหนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบ

ที่อธิบดีกําหนด 
       ขอ  ๑๐  การจายหรือโอนเงินตามขอ ๙ ใหจายแกผูมีสิทธิตลอดชีพรายละ ๓๐๐ 

บาทตอเดือน โดยจําแนกเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ๒๐๐ บาทตอเดือน เงินเพิ่มพิเศษในภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย ๑๐๐ บาทตอเดือน และจายเปนรายงวด ๆ ละหกเดือน หรือรายละ ๑,๘๐๐ 

บาทตองวด ซึ่งหากผูสูงอายุที่มีสิทธิรายใดตายในระหวางงวด ใหถือเปนสิทธิของผูสูงอายุรายนั้น 
       แตถาผูสูงอายุที่มีสิทธิ ตายกอนที่สํานักงานจะโอนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ

ผูสูงอายุ สิทธิในการรับเงินกอนตาย ใหจายแกบุคคลที่ผูสูงอายุนั้นแสดงความจํานงใหรับเงินนี้

เผื่อการตายไว ตามแบบที่อธิบดีกําหนด หากมิไดแสดงความจํานงดังกลาว ก็ใหงดการจายเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพสําหรับผูสูงอายุที่ตายนั้น 
      การจายหรือโอนเงินตามวรรคหนึ่ง ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ

ผูสูงอายุไมจําเปนตองจายเงินคาธรรมเนยีมการโอน”๔ 
 ขอ  ๑๑   กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุ   ขาดคุณสมบัติ

ตามขอ  ๕  หรือพิจารณาเห็นวาหากจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุรายใดตอไป   จะไม

เกิดประโยชนตอผูสูงอายุรายนั้นเทาที่ควร  ก็ใหคณะกรรมการเสนออธิบดี    เพ่ือส่ังระงับการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุรายดังกลาวตอไป 
 ขอ ๑๒  ในเดือนตุลาคมของทุกป  ผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ

ผูสูงอายุจะตองแสดงตนตอสํานักงาน  หากไมสามารถแสดงตนได  ก็ใหสงหนังสือรับรองการมี

ชีวิตอยู    ซึ่งรับรองโดยกํานัน  ผูใหญบาน  นายทะเบียนทองถ่ิน    หรือขาราชการตั้งแตระดับ  

                                                           
๔

 แกไขโดยขอ ๕  ของระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ

สําหรับผูสูงอายุ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 ๔ 

๓  หรือเทียบเทา   หรือผูมียศตั้งแตรอยตรี  เรือตรี    เรืออากาศตรี   หรือรอยตํารวจตรีข้ึนไป   

แจงตอสํานักงานวาผูสูงอายุนั้นยังมีชีวิตอยู 
 สํานักงานจะจายหรือโอนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุไมได

จนกวาจะมีการแสดงตน    หรือรับหนังสือรับรองการมีชีวิตตามวรรคหนึ่งแลว 
 การแสดงตนและการรับรองการมีชีวิต  ใหทําแบบที่อธิบดีกําหนด 
 ขอ  ๑๓  กรณีสวนราชการผูเบิกวางฎีกาเบิกเงินจากกกรมบัญชีกลาง     สํานักงาน

คลังจังหวัด  หรือสํานักงานคลังจังหวัด   ณ   อําเภอ  ใหแสดงรายการในชอง  “รายการ”    หลัง
ฎีกาวาเบิกจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุ    และจํานวนผูสูงอายุที่มีสิทธิ   กับแสดง

จํานวนเงินที่ขอเบิก   โดยไมตองมีเอกสารประกอบฎีกา 
 การจายเงินนี้  ใหใชหลักฐานการรับเงินของผูสูงอายุหรือผูรับมอบอํานาจหรือ

หลักฐานการจายเงินทางธนาณัติ    หรือการโอนเงิน   แลวแตกรณี   รวมถึงคาธรรมเนียม   ใน

การสงหรือการโอนเปนหลักฐานการจายเงิน 
 ในกรณีที่จายหรือโอนเงินใหแกผูรับมอบอํานาจ   กรณีเชนนี้ใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจหรือสําเนาหนังสือดังกลาว  ประกอบหลักฐานการจายเงินดวย 
 ขอ  ๑๔   การเบิกจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุที่มิไดกําหนดไวใน

ระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 ขอ  ๑๕  ใหสํานักงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ตรวจสอบและรายงานผูสูงอายุ   ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิรับเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุใหอธิบดีอนุมัติ 
 (๒)  ตรวจสอบหนังสือแจงรายละเอียดและหนังสือรับรองตามระเบียบนี้และเบิก

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิหรือผูรับมอบอํานาจจากผูสูงอายุ

ดังกลาว 
 (๓)  เก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุไว

สําหรับการตรวจสอบ 
 (๔)  จัดทํารายละเอียดการเบิกจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุตามแบบที่
อธิบดีกําหนด 
 ขอ  ๑๖  ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ ๑๗  การจายเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยคนละ  ๑๐๐ บาท/เดือน  

ตามขอ ๑๐   ใหจายเฉพาะในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๓ 
   ขอ   ๑๘    ผู สู งอายุที่มี สิทธิ ได รับเ งินเบี้ยยั ง ชีพผู สู งอายุตามระเบียบกรม

ประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวใน

ชุมชน  พ.ศ.๒๕๓๖    ใหถือเปนผูสูงอายุตามขอ  ๖  วรรคหนึ่ง   และมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพ่ือ

การยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้ตอไป 



 ๕ 

 ขอ  ๑๙   ทองที่ใดยังไมมีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการไมสามารถปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ได  ใหสํานักงานปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 
    
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๓ 
 
               อิระวัชร  จันทรประเสริฐ 
           (นายอิระวัชร   จันทรประเสริฐ) 
            อธิบดีกรมประชาสงเคราะห 
 




