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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานท่ีใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ อาํเภอเมืองเพชรบรูณ จังหวัดเพชรบรูณ

กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดสทีม่ีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรบัการสงเคราะห

ใหย่ืนคําขอตอผูบริหารทองถ่ินที่ตนมผีูลําเนาอยู กรณีไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรบัการสงเคราะหดวยตนเองได

จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

 

หลักเกณฑ 

ผูมสีิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มปีญหาซ้ําซอน หรือ

ผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรบัการพิจารณากอน 

 

วิธีการ 

    1. ผูปวยเอดส ย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ ที่ทําการองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดวยตนเองหรือ มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยพิจารณาจาก

ความเดือดรอน เปนผูที่มีปญหาซ้ําซอน หรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทรุกันดารยากตอการเขาถึงบริการ

ของรัฐ 

    3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปย่ืนความประสงค

ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพจิารณาใหม 
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ชองทางการใหบริการ 

 

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทุกป)) 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 
157  หมูที่  3  ตําบลตะเบาะ 
อําเภอเมืองเพชรบรูณ  จังหวัดเพชรบรูณ 67000 
โทรศัพท.  056-786-100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :13 วัน 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรบัการสงเคราะหหรือผูรบัมอบอํานาจ ย่ืน
คําขอ     พรอมเอกสารหลักฐาน และเจาหนาที่ตรวจสอบคํา
รองขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบรุะยะเวลาจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบรหิารสวนตําบลตะ
เบาะ 
อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบรูณ 
)) 

45 นาท ี กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเปนอยู และคุณสมบัติ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบรุะยะเวลาที่
ใหบรกิารจรงิ) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบรหิารสวนตําบลตะ
เบาะ 
อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบรูณ 
)) 

15 นาท ี กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 

3) การพิจารณา 
ตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัติของผูที่ประสงครับการ
สงเคราะห 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 3 วัน นับจากไดรับคําขอ 
(ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง) 

3 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบรหิารสวนตําบลตะ
เบาะ 
อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบรูณ 
)) 

4) การพิจารณา 
จัดทําทะเบียนประวัติพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพือ่เสนอผูบริหารพิจารณา 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 2 วัน นับจากการออก
ตรวจสภาพความเปนอยู (ระบรุะยะเวลาที่ใหบริการจรงิ) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบรหิารสวนตําบลตะ
เบาะ 
อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบรูณ 
)) 

2 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 

5) การพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 7 วัน นับแตวันที่ย่ืนคํา
ขอ (ระบรุะยะเวลาที่ใหบริการจรงิ) 
2. ผูรับผิดชอบ คือ ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพจิารณา ไดแก สภาพความ
เปนอยู คุณสมบัติ หรอืขอจํากัดดานงบประมาณจะแจง
เหตุขัดของที่ไมสามารถใหการสงเคราะหใหผูขอทราบไมเกนิ
ระยะเวลาที่กําหนด 
)) 

7 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(ผูย่ืนคําขอตองเซ็นรบัรองสําเนา  พรอมกับลงวันที่) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(ผูย่ืนคําขอตองเซ็นรบัรองสําเนา  พรอมกับลงวันที่) 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(ผูย่ืนคําขอตองเซ็นรบัรองสําเนา  พรอมกับลงวันที่) 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ 
ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(ผูย่ืนคําขอตองเซ็นรบัรองสําเนา  พรอมกับลงวันที่) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณี
ท่ีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบ
อํานาจ) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(ผูย่ืนคําขอตองเซ็นรบัรองสําเนา พรอมกบัลงวันที่) 

- 

 

 

คาธรรมเนียม 

 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
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ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 157  หมูที่  3  ตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด

เพชรบรูณ 67000 โทรศัพท.  056-786-100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 


