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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

ตามท่ีมีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดสมาใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีมีฐานะการคลังเพียงพอสามารถจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ จึงสมควรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

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

แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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
ออกระเบียบไวดังนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน

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

ใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมี

สัญชาติไทย 
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
“ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย

แลว 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๑๐๙ง/๑/๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ 
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“ผูอุปการะ” หมายความวา บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เชน 
บิดา มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ไดรับ
การชวยเหลือ แตท้ังนี้มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรท่ีดําเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ” หมายความวา เงินงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ท่ีมีสิทธิไดรับเงินโดย
จายเปนเบ้ียยังชีพ 

“ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห” หมายความวา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
ซึ่งไดรับการอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่นใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมาย
จัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

“ประชาคม” หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนเพื่อรวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการ
จัดการที่มีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย ซึ่งการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด 

“ประชาคมหมูบาน” หมายความวา ประชาคมในเขตหมูบาน 
“ประชาคมทองถิ่น” หมายความวา ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหาร

สวนจังหวัด ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมี
กฎหมายจัดตั้งประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล 

“ผูบริหารทองถิ่ น” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง และใหหมายความรวมถึงรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา หรือ
รองผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แตท้ังนี้
ไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แตทั้งนี้ไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๖  ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 

ท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(๑)  มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒)  มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเล้ียงดู 

หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
 
ขอ ๗  ในกรณีผู สูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติเบื้องตน

เหมือนกัน ใหผูที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมีปญหาซํ้าซอน หรือผูท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี
หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

 
หมวด ๒ 

วิธีการพิจารณาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
   

 
สวนท่ี ๑ 

ผูสูงอายุและคนพิการ 
   

 
ขอ ๘  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกับผูสูงอายุและคนพิการดวย

วิธีการดังตอไปนี ้
(๑)  ตรวจสอบรายช่ือผูสูงอายุและคนพิการท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖ แลวเสนอ

ตอท่ีประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ท้ังนี้ ให
นําความในขอ ๗ และบัญชีรายช่ือท่ีสํารองไวท่ีจังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย 
สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทําการคัดเลือก
โดยจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหของหมูบานกอน 

(๒)  นํารายช่ือผูสูงอายุและคนพิการท่ีผานการคัดเลือกตามขอ ๘ (๑) มาจัดทํา
เปนบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 
ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือท่ีอื่นๆ ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด หากไมมีผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
อนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะห 

ในกรณีท่ีมีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหาร
ทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวย
ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน 
และใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ังเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป 

 
สวนท่ี ๒ 
ผูปวยเอดส 

   
 

ขอ ๙  ผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และมีความประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหใหย่ืนคําขอตอผูบริหารทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู 

ในกรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเอง
ไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 

แบบคําขอรับการสงเคราะหและหนัง สือมอบอํ านาจให เปนไปตาม ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๑๐  เม่ือมีผูปวยเอดสมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหตามขอ ๙ ใหพนักงาน

สวนทองถิ่นมีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติ
สมควรจะไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับ
ดวยและใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี ้

 
สวนท่ี ๓ 

การจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
   

 
ขอ ๑๑  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับ

เงินสงเคราะหไวเปนหลักฐานทุกคน และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดทราบ 

 
ขอ ๑๒  ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแจงรายชื่อผูมี

สิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเพื่อใชเปนขอมูลในการขอต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพในปงบประมาณถัดไป 

 
หมวด ๓ 

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๓  ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพนับแตวันท่ีไดรับอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่น และใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงใน
กรณีดังตอไปนี ้

(๑)  ถึงแกกรรม 
(๒)  ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ 
กรณีสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงตาม (๑) ใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานใหผูบริหาร

ทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันท่ีเสียชีวิต และส่ังระงับการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
สําหรับผูที่ถึงแกกรรมนั้นในงวดเบิกจายถัดไป 

กรณีสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงตาม (๒) สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการ
ตามขอ ๘ วรรคสอง กอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ในงวดเบิกจายถัดไป 

กรณีสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงตาม (๒) สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถิ่น
ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ในงวดเบิกจายถัดไป 

 
ขอ ๑๔  ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการระงับการจายเงินตามขอ 

๑๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเลื่อนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในบัญชีรายชื่อลําดับ
ถัดไปเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูท่ีหมดสิทธิ 

 
ขอ ๑๕  การแกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห

ท่ีกอใหเกิดผลกระทบกับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี กอนเสนอ
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห 

 
หมวด ๔ 

งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
   

 
ขอ ๑๖  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะต้ังงบประมาณของตนเองหรือขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดใน
กรณีดังนี้ 

(๑)  จายใหแกผูสูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถ่ิน 

(๒)  จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
(๓)  จายสมทบใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ตามบัญชีรายชื่อท่ี

ไดรับการสงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม ในกรณีท่ีอัตราท่ีไดรับจากรัฐนอยกวา
อัตราท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตาม (๑) และ (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๗  การต้ังงบประมาณและวิธีการจายเงิน ตามขอ ๑๖ ใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมิตองจายเปนเช็ค 

ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคล
เดียวกับผูไดรับมอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยังมีชีวิตอยู 

หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บันทึกรายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงินเปน
หลักฐานประกอบการจายเงินและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือ
โอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพไวเพื่อการตรวจสอบ 

 
ขอ ๑๘  การจายเงินตามขอ ๑๖ ใหจายไดในอัตราดังนี ้
(๑)  จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(๒)  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะจายเกินกวาท่ีกําหนด

ตาม (๑) ใหสามารถท่ีจะกระทําได ท้ังนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราท่ีกําหนด หรือไมเกิน
กวาหนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

(๓)  การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดใน
อัตราเดียวกัน 

 
ขอ ๑๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูมี

สิทธิไดรับเงินสงเคราะห เดือนละ ๑ ครั้ง ยกเวนการจายเงินใหผู สูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห จะจายปละ ๒ คร้ังๆ ละ ๖ เดือน ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น ดวย
วิธีหน่ึงวิธีใดตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ดังตอไปนี ้

(๑)  จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห 

(๒)  จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมในการโอน 

หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห และหนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๒๐  ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  แจงผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหมาแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนั้นตอไป ท้ังนี้ หากผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดให
บุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได 

(๒)  นําบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเฉพาะผูสูงอายุและคนพิการ ปด
ประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือที่อื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหาร
ทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวย
ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน 
และใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการ
ตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ังเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป 

 
ขอ ๒๑  กอนการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูปวยเอดสในงวดแรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู และ
หนังสือจากบุคคลท่ีนาเชื่อถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา หากผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหนั้นเสียชีวิตจะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันท่ี
เสียชีวิต 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

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

 
ขอ ๒๓  ในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้กอนท่ีระเบียบนี้มี

ผลใชบังคับใหถือเปนการปฏิบัติท่ีชอบดวยระเบียบนี้และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย สุนทรวฒัน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


