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คู่มือส ำหรบัประชำชน : 96. กำรขอรบักำรสงเครำะห์ผูป้่วยเอดส์ 
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยืน่
ค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได ้
 
 หลักเกณฑ ์
 
ผู้มีสิทธิจะได้รบัเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
    3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรอืผู้
ที่อยู่อาศัยอยูใ่นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 
 วิธีการ 
 
    1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได ้
 
    2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปญัหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของ
รัฐ 
 
    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ไดร้ับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ



470 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยน 
ของทุกปี)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :13 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่น
ค าขอ     พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า
ร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 45 นำที (ระบุระยะเวลำจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

45 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคุณสมบัต ิ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 15 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

15 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 3 วัน นับจำกได้รับค ำขอ 
(ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

3 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

4) กำรพจิำรณำ 
จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 2 วัน นับจำกกำรออก
ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รบัผิดชอบ 
5) กำรพจิำรณำ 

พิจารณาอนุมัต ิ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำ
ขอ (ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. กรณีมีข้อขดัข้องเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ ได้แก่ สภำพควำม
เป็นอยู่ คุณสมบัติ หรือข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่สำมำรถให้กำรสงเครำะห์ให้ผู้ขอทรำบไมเ่กิน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
)) 

7 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตัวประชำชนหรอืบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรปูถำ่ยพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

3) 
 

สมุดบญัชีเงนิฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณทีี่ผู้ขอรบัเงินเบี้ยยัง
ชพีผู้ประสงคข์อรบัเงินเบี้ยยังชพีผู้สงูอำยุประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยัง
ชพีผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน)  
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 
 
 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
บตัรประจ ำตัวประชำชนหรอืบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ 
ที่มีรปูถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้
ด ำเนนิกำรแทน) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

6) 
 

สมุดบญัชีเงนิฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณี
ทีผู่้ขอรับเงินเบี้ยยังชพีผู้ประสงค์ขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุ
ประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผูร้บัมอบ
อ ำนำจ) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 
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แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหต ุ
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส านักส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจ้ง 
กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

 
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พืน้ที่ให้บรกิำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 04:38 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


