
คูมือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

2.หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4.หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5.กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7.พื้นที่ใหบริการ: สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง กองสวัสดิการสังคม    

8.กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ   1- 30  พฤศจิกายน  ของทุกป 

9.ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส     

11.ชองทางการใหบริการ   

1) สถานท่ีใหบริการ  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง โทรศัพท  0-4431-2037-8   

หรือ เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th/  

ติดตอดวยตนเอง ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองปากชอง 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

 

12หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘

กำหนดใหผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคำขอตอ

ผูบริหารทองถิ่นท่ีตนมีผูลำเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอำนาจใหผู

อุปการะมาดำเนินการก็ได 



 หลักเกณฑ  ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

    1. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทำการวินิจฉัยแลว 

    2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได

ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ำซอนหรือผูที่อยูอาศัยอยูใน

พ้ืนที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

 วิธีการ 

    1. ผูปวยเอดสยื่นคำขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณที่ทำการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอำนาจใหผูอุปการะมาดำเนินการก็ได 

    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคณุสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ

เดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซำ้ซอนหรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพื้นทีห่างไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 

    3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม 

๑. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อำนาจยื่นคำขอพรอม

เอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคำรอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

 

20 นาที กองสวัสดิการ

สังคม  เทศบาล

เมืองปากชอง 

 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ

ความเปนอยูและคุณสมบัติ 

 

15 นาที กองสวัสดิการ

สังคม  เทศบาล

เมืองปากชอง 

 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติของผูที่ประสงครับ

การสงเคราะห 

 

3 วัน กองสวัสดกิาร

สังคม  เทศบาล

เมืองปากชอง 

 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพิจารณา 

 

จัดทำทะเบียนประวัติพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพ่ือเสนอผูบริหาร

พิจารณา 

 

2 วัน กองสวัสดิการ

สังคม  เทศบาล

เมืองปากชอง 

 

5) 

การพิจารณา 

 

พิจารณาอนุมัติ 

 

3 วัน นายกเทศมนตรี

เมืองปากชอง 

. กรณีมีขอขัดของ

เก่ียวกับการ

พิจารณาไดแก

สภาพความเปนอยู

คุณสมบัติหรือ

ขอจำกัดดาน

งบประมาณจะแจง

เหตุขัดของที่ไม

สามารถใหการ

สงเคราะหใหผูขอ

ทราบไมเกิน

ระยะเวลาที่

กำหนด 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 13 วัน 

14.งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

 

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให

- 1 1 ชุด - 



ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสำเนา 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสำเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารพรอม

สำเนา (กรณีที่ผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อำนาจ (กรณี

มอบอำนาจให

ดำเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจำตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสำเนาของ

ผูรับมอบอำนาจ 

(กรณีมอบอำนาจ

ใหดำเนินการ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 



ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) 

สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารพรอม

สำเนาของผูรับ

มอบอำนาจ 

(กรณีที่ผูขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคารของ

ผูรับมอบอำนาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16.คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17.ชองทางการรองเรียน 

1) สถานท่ีใหบริการ  สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองปากชอง โทรศัพท  0-4431-2037-8  หรือ เว็บไซต 

http://www.pakchongcity.go.th/ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

 

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

มีแบบฟอรม  

 


