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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:00 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป ทุกวันเวลาราชการตั้งแต 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 
น. ใชระยะเวลาทั้งส้ินไมเกิน 30 นาทีตอราย และเทศบาลเมืองแกงคอย จะปดประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิภายใน 15 วัน นับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาลงทะเบียน) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวย
เอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยู กรณีไม
สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
 หลักเกณฑ 
     ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเล้ียงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดในการขอรับการ
สงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มีปญหาซํ้าซอน หรือผูที่อยูอาศัย      อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยาก
ตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 
 วิธีการ 
    1. ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยตนเอง
หรือ มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยพิจารณาจากความเดือดรอน เปนผูที่มี
ปญหาซํ้าซอน หรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 
    3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปยื่นความประสงคตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับการสงเคราะห
ผูปวยเอดสในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ 
พรอมเอกสารหลักฐาน 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กอง
สวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองแกง
คอย) 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแกง
คอย) 

3) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่น
คําขอลงทะเบียนใหผูขอลงทะเบียน 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแกง
คอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 นาที 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียนบาน - 1 1 ชุด (ทะเบียนบานพรอมสําเนา (กรณี
สําเนา ใหรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ) 

2) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด (กรณีสําเนา ใหรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

3) หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

4) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงานของรัฐ ที่
มีรูปถายพรอมสําเนา
ของผูรับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด (กรณีสําเนา ใหรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอมสําเนา
ของผูรับมอบอํานาจ 
(กรณีที่กําหนดใหเขา
บัญชีของผูรับมอบ
อํานาจ) 

- 1 1 ชุด (กรณีสําเนา ใหรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 

หมายเหตุ (กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 130 / www.kaengkhoi.go.th) 
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


