
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื อนไข (ถา้ม)ี ในการยื นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื#อการยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ#น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กําหนดใหผู้ป่้วยเอดสท์ี#มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบฯ และมคีวามประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหใ์หย้ื#นคําขอตอ่ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิ#นที#ตนมผีูล้ําเนาอยู ่กรณีไม่สามารถเดนิทางมายื#นคําขอรับการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอํานาจใหผู้อ้ปุการะมา
ดําเนนิการก็ได ้
 
 
 
 หลกัเกณฑ ์
 
 
     ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิสงเคราะหต์อ้งเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี7 
 
1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ี#แพทยไ์ดร้ับรองและทําการวนิจิฉัยแลว้ 
 
2. มภีมูลิําเนาอยูใ่นเขตพื7นที#องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ#น 
 
    3. มรีายไดไ้มเ่พยีงพอแกก่ารยังชพี หรอืถกูทอดทิ7ง หรอืขาดผูอ้ปุการะเลี7ยงด ูหรอืไม่สามารถประกอบอาชพีเลี7ยงตนเองได ้
ในการขอรับการสงเคราะหผู์ป่้วยเอดส ์ผูป่้วยเอดสท์ี#ไดรั้บความเดอืดรอ้นกวา่ หรอืผูท้ี#มปัีญหาซํ7าซอ้น หรอืผูท้ี#อยูอ่าศยั      อยู่
ในพื7นที#หา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐเป็นผูไ้ดร้ับการพจิารณากอ่น 
 
 
 วธิกีาร 
 
 
    1. ผูป่้วยเอดส ์ยื#นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ#น ณ ที#ทําการองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ#น ดว้ยตนเองหรอื มอบอํานาจใหผู้อ้ปุการะมาดําเนนิการก็ได ้
 
    2. ผูป่้วยเอดสร์ับการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คณุสมบตัวิา่สมควรไดร้ับการสงเคราะหห์รอืไม ่โดยพจิารณาจากความ
เดอืดรอ้น เป็นผูท้ี#มปัีญหาซํ7าซอ้น หรอืเป็นผูท้ี#อยู่อาศยัอยูใ่นพื7นที#หา่งไกลทุรกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐ 
 
    3.กรณีผูป่้วยเอดสท์ี#ไดร้ับเบี7ยยังชพียา้ยที#อยู ่ถอืวา่ขาดคณุสมบตัติามนัยแหง่ระเบยีบ ตอ้งไปยื#นความประสงคต์อ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ#นแหง่ใหมท่ี#ตนยา้ยไปเพื#อพจิารณาใหม่ 
 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวัดสรุนิทร ์
โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7415 website : 
www.takean.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายน ของ
ทกุปี))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 



ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 13 วนั 
 

ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ี#ประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหห์รอืผูร้ับมอบอํานาจ ยื#นคําขอ     
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน และเจา้หนา้ที#ตรวจสอบคาํรอ้งขอ
ลงทะเบยีน และเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

45 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 

2) การพจิารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู ่และคณุสมบตั ิ
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
3) การพจิารณา 

ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบตัขิองผูท้ี#ประสงคร์ับการ
สงเคราะห ์
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
4) การพจิารณา 

จัดทําทะเบยีนประวตัพิรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบความเห็น
เพื#อเสนอผูบ้รหิารพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
5) การพจิารณา 

พจิารณาอนุมตั ิ
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอ ื นท ี ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ที มรูีปถา่ยพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนา (กรณีที ผูข้อรบัเงนิเบี1ยยงั
ชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบี1ยยงัชพีผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบี1ยยงั
ชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจใหด้ําเนนิการแทน)  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอ ื นท ี ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั 
ที มรูีปถา่ยพรอ้มสําเนาของผูร้บัมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจให้
ดําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 



ลําดบั ชื อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
6) 

 
สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนาของผูร้บัมอบอํานาจ (กรณี
ที ผูข้อรบัเงนิเบี1ยยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบี1ยยงัชพีผูส้งูอายุ
ประสงคข์อรบัเงนิเบี1ยยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคารของผูร้บัมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที# 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที# 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 

ชื อกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นรว่ม กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ#น สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นรว่ม 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที#เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที เกี ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื#อการยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ#น พ.ศ. 2548  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั#วไป 

พื1นที ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ#น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี#ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที#มากที#สดุ 0 

 จํานวนคําขอที#นอ้ยที#สดุ 0 
 

ชื ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์อบต.ตะเคยีน จริาภัค สาํเนาคูม่อืประชาชน 19/10/2015 
16:55 
 

เอกสารฉบับนี7ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที#เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที  


