
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลโสธร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สว่นสวสัดิการสงัคม องค์การบริหารสว่นต าบลโสธร 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินพ.ศ. 
2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0       วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์   22/05/2558 16:47  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่หบ้ริการที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลโสธร  เลขที ่ 111  หมู่ที ่ 1  ต าบลโสธร  อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000  โทรศพัท์  038-517079  โทรสาร  038-518757 /ติดต่อดว้ยตนเอง    
ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชารก าหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘
ก าหนดให้ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอตอ่



ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ล าเนาอยูก่รณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้  
ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
 หลกัเกณฑ์ 
ผู้ มีสทิธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี  ้
   1. เป็นผู้ ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจัยัแล้ว 
    2. มีภมิูล าเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
    3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดทิง้หรือขาดผู้อุปการะเลีย้งดหูรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเอง
ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกวา่หรือผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือผู้ ท่ีอยูอ่าศยั
อยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกันดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 
 วิธีการ 
    1. ผู้ ป่วยเอดส์ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณท่ีท าการองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
    2. ผู้ ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยูค่ณุสมบติัวา่สมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือเป็นผู้ ท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3.กรณีผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยูถื่อวา่ขาดคณุสมบติัตามนยัแหง่ระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหม่ท่ีตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้ รับมอบ
อ านาจยื่นค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า
ร้องขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 
 

45 นาท ี สว่นสวสัดิการ
สงัคม องค์การ
บริหารสว่น
ต าบลโสธร 

(1. ระยะเวลา : 45 นาที 
(ระบุระยะเวลาจริง) 
2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / 
องค์การบริหารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / เมืองพทัยา) 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยูแ่ละ
คณุสมบติั 
 

15 นาท ี สว่นสวสัดิการ
สงัคม องค์การ
บริหารสว่น
ต าบลโสธร 

(1. ระยะเวลา : 15 นาที 
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง) 
2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / 
องค์การบริหารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / เมืองพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคณุสมบติัของผู้ ท่ี
ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

3 วนั สว่นสวสัดิการ
สงัคม องค์การ
บริหารสว่น
ต าบลโสธร 

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 
วนันบัจากได้รับค าขอ 
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง) 
2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / 
องค์การบริหารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / เมืองพทัยา) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวติั
พร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบความเห็นเพื่อ
เสนอผู้บริหารพิจารณา 
 

2 วนั สว่นสวสัดิการ
สงัคม องค์การ
บริหารสว่น
ต าบลโสธร 

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 
วนันบัจากการออกตรวจ
สภาพความเป็นอยู ่(ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / 
องค์การบริหารสว่นต าบล
.....(ระบุช่ือ) / เมืองพทัยา) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุติั 
 

7 วนั สว่นสวสัดิการ
สงัคม องค์การ
บริหารสว่น
ต าบลโสธร 

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 
วนันบัแตว่นัท่ียื่นค าขอ 
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง) 
2. ผู้ รับผิดชอบคือผู้บริหาร



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
3. กรณีมีข้อขดัข้อง
เก่ียวกบัการพิจารณา
ได้แก่สภาพความเป็นอยู่
คณุสมบติัหรือข้อจ ากดั
ด้านงบประมาณจะแจ้ง
เหตขุดัข้องท่ีไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้ผู้ขอ
ทราบไม่เกินระยะเวลาที่
ก าหนด) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 13 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรอ่ืน
ท่ีออกให้โดยหนว่ยงำนของรัฐท่ีมีรูป
ถ่ำยพร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ - 1 1 ชุด - 

3) 

สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพร้อม
ส ำเนำ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอำยปุระสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอำยผุำ่นธนำคำร) 

- 1 1 ชุด - 



ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

4) 
หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบ
อ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรอ่ืน
ท่ีออกให้โดยหนว่ยงำนของรัฐท่ีมีรูป
ถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้ รับมอบ
อ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพร้อม
ส ำเนำของผู้ รับมอบอ ำนำจ (กรณีท่ี
ผู้ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยปุระสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยผุำ่น
ธนำคำรของผู้ รับมอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรบัยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) 

 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลโสธร  เลขที ่ 111  หมู่ที ่ 1  ต าบลโสธร                         
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โทรศพัท์  038-517078  โทรสาร  038-518757 
หมายเหต ุ(http:/ww.tambonsothon.com) 
 



2)  
ช่องทำงกำรร้องเรียน   
- ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ทีท่ าการอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 โทรศพัท์  038-511029 
- ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ชัน้  1  หอ้งสนุทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา                    
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โทรศพัท์  038-513529  สายด่วน  1567 

 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

มีแบบฟอร์ม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบค ำขอรับกำรสงเครำะห ์

ล ำดับที่............./..............           วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล................................. 

 ด้วย..................................................เลขประจ ำตัวประชำชน........................................  

เกิดวันที่........เดือน............................พ.ศ............ อำยุ............ ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเลขที่...............ถนน…..........................    ตรอก/ซอย
............................. หมู่ที่.............. ต ำบล....................   อ ำเภอ.....................    จังหวัด..................   รหัสไปรษณีย์...............  ขอแจ้งควำม
ประสงค์ขอรับเงินสงเครำะห์  เพ่ือกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้รำยละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี 

                      1. ที่พักอำศัย ( )  เป็นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ช ำรุดทรุดโทรม ( ) ช ำรุดทรุดโทรมบำงส่วน ( )  มั่นคงถำวร    ( )  เป็น
ของ...............................................เก่ียวข้องเป็น....................................................  

  2 . ท่ีพักอำศัยอยู่ห่ำงจำกบ้ำนหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระทำง...........................สำมำรถเดินทำงได้ 

( )  สะดวก   ( )  ล ำบำก  เน่ืองจำก .......................................................................... อยู่ห่ำงจำกชุมชน/หมู่บ้ำนเป็นระยะทำง
...................................สำมำรถเดินทำงได้ ( )  สะดวก   ( )  ล ำบำก  เน่ืองจำก.............................................. 

อยู่ห่ำงจำกหน่วยบริกำรของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทำง................สำมำรถเดินทำงได้  ( )  สะดวก   ( )  ล ำบำก  

เน่ืองจำก  ...................................................................................................  

  3. กำรพักอำศัย ( )  อยู่เพียงล ำพัง  เน่ืองจำก......................................มำประมำณ.......................... 

( )  พักอำศัยกับ ...................รวม .........คน เป็นผู้สำมำรถประกอบอำชีพได้จ ำนวน.........คน มีรำยได้รวม.........บำท/เดือน   ผู้ที่ไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้เน่ืองจำก............................................................................................................... 

   4. รำยได้ – รำยจ่ำย  มีรำยได้รวม................บำท/เดือน  แหล่งที่มำของรำยได้................................ 

น ำไปใช้จ่ำยเป็นค่ำ............................................................................................................. 

บุคคลทีส่ำมำรถติดต่อได้................................................................สถำนที่ติดต่อเลขที่............... ........... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ต ำบล.................................. 

อ ำเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................................. 

โทรศัพท์.........................โทรสำร.........................................เก่ียวข้องเป็น...........................................  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำถ้อยค ำท่ีให้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร     

         ................................................  ผู้ให้ถ้อยค ำ 
                                             (................................................) 

 

  

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

 



หนังสือแสดงควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห ์

                                                   เขียนที่..........................................................    

 
   วันที.่...........เดือน.......................พ.ศ. ............. 

    

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล...................................... 

   ตำมท่ีมีกำรอนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ.................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับกำรสง เครำะห์เงินสงเครำะห์เพ่ือ
กำรยังชีพ.......................................................ล ำดับที่...................น้ัน 

  ข้ำพเจ้ำขอแจ้งควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห์  ดังน้ี 

             ( ) เป็นเงินสด 

                        ( ) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร.............................สำขำ................................. 
              เลขที่บัญชี..................................................................... 

 
      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

    (...................................................) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือมอบอ ำนำจ 

     ที่............................................................... 

วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. .................... 

 โดยหนังสือฉบับน้ีข้ำพเจ้ำ .................................................................................. ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร ........ ................................... 

เลขที่ ................................................ ออกให้ ณ .................................... เมื่อวันที่ ........... ................... อยู่บ้ำนเลขที่ ............................ 

หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ............................................. แขวง/ต ำบล .. ......................................................... 

เขต/อ ำเภอ .........................................................   จังหวัด ................................................................ 

 ขอมอบอ ำนำจให้ ................................................................................................  ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร ......................................... 

เลขที่ ................................................... ออกให้ ณ .................................... เมื่อวันที่ ........ ...................... อยู่บ้ำนเลขที่ ......................... 

หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ............................................. แขวง/ต ำบล ................ ......................................... 

เขต/อ ำเภอ ........................................................   จังหวัด ............................................................... 

  เป็นผู้มีอ ำนำจ.....................................................................................................แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร 

  ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในกำรที่ผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปตำมหนังสือมอบอ ำนำจน้ีเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำ 
ด้วยตนเองทั้งสิ้น 
  เพ่ือเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ ลงลำยมือชื่อ / ลำยพิมพ์น้ิวมือ ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว 

   

      (ลงชื่อ)......................................................... ผู้มอบอ ำนำจ 

       (...................................................)  

 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 

       (...................................................)  

 

      (ลงชื่อ).......................................................... พยำน 

       (...................................................)  

 

      (ลงชื่อ).......................................................... พยำน 

       (...................................................)  



19. หมำยเหต ุ
- 
 

 
วันที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย สว่นสวสัดิการสงัคม 
อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโสธร 
เผยแพร่โดย องค์การบริหารสว่นต าบลโสธร 

 


