
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคลองชลีอ้ม    อําเภอกนัตัง   จังหวัดตรัง    กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผู้ป่้วยเอดสท์ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามระเบยีบฯและมคีวามประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหใ์หย้ืน่คําขอตอ่ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ทีต่นมผีูลํ้าเนาอยูก่รณีไมส่ามารถเดนิทางมายืน่คําขอรับการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอํานาจใหผู้อ้ปุการะมา
ดําเนนิการกไ็ด ้
 
 หลักเกณฑ ์
 
ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิสงเคราะหต์อ้งเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มดังตอ่ไปนี ้
 
1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดรั้บรองและทําการวนิจิฉัยแลว้ 
 
2. มภีมูลํิาเนาอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
    3. มรีายไดไ้มเ่พยีงพอแกก่ารยังชพีหรอืถกูทอดทิง้หรอืขาดผูอ้ปุการะเลีย้งดหูรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองไดใ้น
การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นกวา่หรอืผูท้ีม่ปัีญหาซ้ําซอ้นหรอืผูท้ีอ่ยูอ่าศัยอยูใ่นพืน้ที่
หา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพจิารณากอ่น 
 
 วธิกีาร 
 
    1. ผูป่้วยเอดสย์ืน่คําขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ณทีทํ่าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ดว้ยตนเองหรอืมอบอํานาจใหผู้อ้ปุการะมาดําเนนิการกไ็ด ้
 
    2. ผูป่้วยเอดสรั์บการตรวจสภาพความเป็นอยูค่ณุสมบัตวิา่สมควรไดรั้บการสงเคราะหห์รอืไมโ่ดยพจิารณาจากความเดอืดรอ้น
เป็นผูท้ีม่ปัีญหาซ้ําซอ้นหรอืเป็นผูท้ีอ่ยูอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐ 
 
    3.กรณีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยูถ่อืวา่ขาดคณุสมบัตติามนัยแหง่ระเบยีบตอ้งไปยืน่ความประสงคต์อ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไปเพือ่พจิารณาใหม ่
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สว่นสวัสดกิารสงัคมองคก์ารบรหิารสว่นตําบลคลองชลีอ้ม/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายนของทกุ
ปี)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :13 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหห์รอืผูรั้บมอบอํานาจยืน่คําขอ
พรอ้มเอกสารหลักฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งขอ

45 นาที อบต.คลองชลีอ้ม
 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 45 นาท ี(ระบรุะยะเวลาจรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอื องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
คลองชลีอ้ม 

2) การพจิารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบัต ิ
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 15 นาท ี(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอื องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
คลองชลีอ้ม 

15 นาที อบต.คลองชลีอ้ม
 

3) การพจิารณา 
ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบัตขิองผูท้ีป่ระสงครั์บการ
สงเคราะห ์
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไมเ่กนิ 3 วันนับจากไดรั้บคําขอ 
(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอื องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
คลองชลีอ้ม 

3 วัน อบต.คลองชลีอ้ม 
 

4) การพจิารณา 
จัดทําทะเบยีนประวัตพิรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบความเห็น
เพือ่เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไมเ่กนิ 2 วันนับจากการออกตรวจ
สภาพความเป็นอยู ่(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอื องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
คลองชลีอ้ม 

2 วัน อบต.คลองชลีอ้ม 
 

5) การพจิารณา 
พจิารณาอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไมเ่กนิ 7 วันนับแตว่นัทีย่ืน่คําขอ 
(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
2. ผูรั้บผดิชอบคอืผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3. กรณีมขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัการพจิารณาไดแ้กส่ภาพความ
เป็นอยูค่ณุสมบัตหิรอืขอ้จํากดัดา้นงบประมาณจะแจง้เหตขุดัขอ้ง
ทีไ่มส่ามารถใหก้ารสงเคราะหใ์หผู้ข้อทราบไมเ่กนิระยะเวลาที่
กําหนด 
)) 

7 วัน อบต.คลองชลีอ้ม 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ท ีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ทีม่รีปูถา่ยพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนา (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงั
ชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดศป์ระสงคข์อรบัเงนิ
เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดสผ์า่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
4) 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหด้าํเนนิการแทน)
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ท ีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ทีม่รีปูถา่ยพรอ้มสําเนาของผูร้บัมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้
ดาํเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนาของผูร้บัมอบอํานาจ (กรณี
ทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์
ประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดสผ์า่นธนาคารของผูร้บัมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) สํานักงานปลัดองคก์ารบรหิารสว่นตําบลคลองชลีอ้ม

(หมายเหต:ุ (โทร 075-290868) 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สํานักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและการมสีว่นรว่มกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่สํานักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและการมสีว่นรว่ม 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2548 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่



ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


