
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรมีส่วนร่วม กระทรวงมหำดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ก ำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบฯ และมีควำมประสงค์จะขอรับกำรสงเครำะห์ให้ยื่นค ำขอต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่นท่ีตนมีผู้ล ำเนำอยู่ กรณีไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่นค ำขอรับกำรสงเครำะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำ

ด ำเนินกำรก็ได้ 

 

 

 

 หลักเกณฑ์ 

 

 

     ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเครำะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

 

1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว 

 

2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

    3. มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดู หรือไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้

ในกำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนกว่ำ หรือผู้ท่ีมีปัญหำซ้ ำซ้อน หรือผู้ท่ีอยู่อำศัย      อยู่

ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำรยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำก่อน 

 

 

 วิธีกำร 

 

 

    1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรก็ได้ 

 

    2. ผู้ป่วยเอดส์รับกำรตรวจสภำพควำมเป็นอยู่ คุณสมบัติว่ำสมควรได้รับกำรสงเครำะห์หรือไม่ โดยพิจำรณำจำกควำม

เดือดร้อน เป็นผู้ท่ีมีปัญหำซ้ ำซ้อน หรือเป็นผู้ท่ีอยู่อำศัยอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำรยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 

 

    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพย้ำยท่ีอยู่ ถือว่ำขำดคุณสมบัติตำมนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นควำมประสงค์ต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ำยไปเพื่อพิจำรณำใหม่ 

 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยน ของ
ทุกปี))  
ท่ีท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล อบต. เมือง
พัทยำ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 13 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรสงเครำะห์หรือผู้รับมอบอ ำนำจ ยื่นค ำขอ     
พร้อมเอกสำรหลักฐำน และเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบค ำร้องขอ

ลงทะเบียน และเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 45 นำที (ระบุระยะเวลำจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ))  

45 นำที กรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบนัดหมำยตรวจสภำพควำมเป็นอยู่ และคุณสมบัติ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 15 นำที (ระบุระยะเวลำท่ีให้บริกำร
จริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ))  

15 นำที กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ท่ีประสงค์รับกำร
สงเครำะห์ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 3 วัน นับจำกได้รับค ำขอ 
(ระบุระยะเวลำท่ีให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ))  

3 วัน กรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น 
 

4) กำรพิจำรณำ 
จัดท ำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบควำมเห็น

เพื่อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 2 วัน นับจำกกำรออกตรวจ
สภำพควำมเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลำท่ีให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ))  

2 วัน กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

 

5) กำรพิจำรณำ 
พิจำรณำอนุมัติ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
(ระบุระยะเวลำท่ีให้บริกำรจริง) 
2. ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับกำรพิจำรณำ ได้แก่ สภำพควำม
เป็นอยู่ คุณสมบัติ หรือข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องท่ีไม่สำมำรถให้กำรสงเครำะห์ให้ผู้ขอทรำบไม่เกิน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

))  

7 วัน กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ

ท่ีมีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยัง - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

4) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)  

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ 
ท่ีมีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณี

ท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผู้รับมอบ

อ ำนำจ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 06/07/2558 

http://www.info.go.th/

