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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลตาํบลบา้นลาดอาํเภอบา้นลาดจงัหวดัเพชรบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลบา้นลาดอาํเภอบา้นลาดจงัหวดัเพชรบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ท่ีให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0  
 จํานวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการท่ีทาํการเทศบาลตาํบลบ้านลาด หมู่ท่ี 7 ตาํบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรีุ 76150 
โทรศพํท์ 032-492366 / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘
กาํหนดใหผู้ป่้วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯและมีความประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์ใหย้ืน่คาํขอต่อ
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ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีตนมีผูล้าํเนาอยูก่รณีไม่สามารถเดินทางมายืน่คาํขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเองไดจ้ะมอบอาํนาจใหผู้ ้
อุปการะมาดาํเนินการกไ็ด ้
 
 
 
 หลกัเกณฑ ์
 
 
ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
 
1. เป็นผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและทาํการวินิจฉยัแลว้ 
 
2. มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
    3. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
ไดใ้นการขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนกวา่หรือผูท่ี้มีปัญหาซํ้าซอ้นหรือผูท่ี้อยูอ่าศยั
อยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณาก่อน 
 
 
 วิธีการ 
 
 
    1. ผูป่้วยเอดส์ยืน่คาํขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินณท่ีทาํการองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดว้ยตนเองหรือมอบอาํนาจใหผู้อุ้ปการะมาดาํเนินการกไ็ด ้
 
    2. ผูป่้วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยูคุ่ณสมบติัวา่สมควรไดรั้บการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผูท่ี้มีปัญหาซํ้าซอ้นหรือเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐ 
 
    3.กรณีผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยูถื่อวา่ขาดคุณสมบติัตามนยัแห่งระเบียบตอ้งไปยืน่ความประสงคต่์อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผูรั้บมอบ
อาํนาจยืน่คาํขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคาํร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

45 นาที เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยูแ่ละคุณสมบติั 
 

15 นาที เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบติัของผูท่ี้
ประสงครั์บการสงเคราะห์ 
 

3 วนั เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัทาํทะเบียนประวติัพร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบ้ริหาร
พิจารณา 
 

2 วนั เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมติั 
 

7 วนั เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสาํเนา 
(กรณีท่ีผูข้อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพผู ้
ประสงคข์อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนงัสือมอบ
อาํนาจ (กรณี
มอบอาํนาจให้

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ดาํเนินการแทน)  

5) 

บตัรประจาํตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมสาํเนาของ
ผูรั้บมอบอาํนาจ 
(กรณีมอบอาํนาจ
ใหด้าํเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสาํเนาของ
ผูรั้บมอบอาํนาจ 
(กรณีท่ีผูข้อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพผู ้
ประสงคข์อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายผุา่น
ธนาคารของผูรั้บ
มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน  ๆสําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ  สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก

เขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตาํบลบ้านลาด หมู่ท่ี 7 ตาํบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรีุ 76150 
โทรศพํท์ 032-492366   
หมายเหตุ- 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 

วนัท่ีพมิพ์ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดทําโดย เทศบาลตาํบลบา้นลาดอาํเภอบา้น

ลาดจงัหวดัเพชรบุรี  
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


