
คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลธารทหารอําเภอหนองบวัจังหวดันครสวรรคกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพือ่การยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผูปวยเอดสทีม่คุีณสมบัติครบถวนตามระเบยีบฯและมีความประสงคจะขอรบัการสงเคราะหใหยืน่คําขอตอผูบริหาร
ทองถิ่นท่ีตนมผีูลําเนาอยูกรณไีมสามารถเดินทางมายืน่คําขอรบัการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมา
ดําเนินการก็ได 
 
 
 
 หลักเกณฑ 
 
 
ผูมีสทิธจิะไดรบัเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามดงัตอไปนี ้
 
1. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรบัรองและทําการวนิิจฉัยแลว 
 
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพืน้ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
    3. มีรายไดไมเพยีงพอแกการยงัชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผูอุปการะเล้ียงดูหรือไมสามารถประกอบอาชพีเล้ียงตนเองไดใน
การขอรบัการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวาหรอืผูทีม่ปีญหาซํ้าซอนหรือผูท่ีอยูอาศัยอยูในพื้นท่ี
หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพจิารณากอน 
 
 
 วิธกีาร 
 
 
    1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิน่
ดวยตนเองหรือมอบอาํนาจใหผูอปุการะมาดําเนินการก็ได 
 
    2. ผูปวยเอดสรบัการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบตัิวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพจิารณาจากความเดือดรอน
เปนผูท่ีมปีญหาซํ้าซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพืน้ท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถงึบริการของรัฐ 
 
    3.กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบีย้ยังชพียายท่ีอยูถือวาขาดคุณสมบติัตามนัยแหงระเบยีบตองไปยื่นความประสงคตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมท่ีตนยายไปเพื่อพจิารณาใหม 
 
 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.
นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เวป็ไซต 
WWW.thanthahan.go.th/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
00:00 - 00:00 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :13 วัน 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูท่ีประสงคจะขอรับการสงเคราะหหรือผูรับมอบอํานาจยืน่คาํขอ
พรอมเอกสารหลักฐานและเจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -) 

45 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
2) การพิจารณา 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัต ิ
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
3) การพิจารณา 

ตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัตขิองผูท่ีประสงครับการ
สงเคราะห 
(หมายเหตุ: -) 

3 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
4) การพิจารณา 

จัดทําทะเบียนประวัติพรอมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็น
เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณา 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 2 วนันบัจากการออกตรวจ
สภาพความเปนอยู (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชือ่) / องคการ
บริหารสวนตาํบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)) 

2 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 

5) การพิจารณา 
พิจารณาอนุมตั ิ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 7 วนันบัแตวนัท่ียื่นคําขอ 
(ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการจริง) 
2. ผูรับผิดชอบคือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
3. กรณีมขีอขัดของเกี่ยวกบัการพจิารณาไดแกสภาพความ
เปนอยูคุณสมบัติหรอืขอจาํกัดดานงบประมาณจะแจงเหตุขัดของ
ที่ไมสามารถใหการสงเคราะหใหผูขอทราบไมเกินระยะเวลาที่
กําหนด 
)) 

7 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรอืบัตรอืน่ทีอ่อกใหโดยหนวยงานของรฐั
ทีม่รีูปถายพรอมสาํเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สมดุบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรบัเงินเบีย้ยัง
ชีพผูประสงคขอรับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุประสงคขอรบัเงินเบีย้ยัง
ชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
4) 

 
หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจใหดําเนินการแทน)  
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรอืบัตรอืน่ทีอ่อกใหโดยหนวยงานของรฐั
ทีม่รีูปถายพรอมสาํเนาของผูรับมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจให
ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สมดุบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอาํนาจ (กรณี
ที่ผูขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผูประสงคขอรบัเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ
ประสงคขอรบัเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุผานธนาคารของผูรบัมอบ
อาํนาจ) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมลูคาธรรมเนยีม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เว็ป

ไซต WWW.thanthahan.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

3) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



ชือ่กระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สาํนกัสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิ่นสํานักสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมสีวนรวม 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่การยงัชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน่พ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พื้นทีใ่หบรกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสอบต.ธารทหารศุภาณัชชาสาํเนาคูมอืประชาชน 
27/08/2015 16:38 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


