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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท, 
โทรสาร 075-771511 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   
(ไมมีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม) 

6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหาร
ทองถ่ินท่ีตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมา
ดําเนินการก็ได 
หลักเกณฑ 
ผูมีสิทธิจะไดรบัเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดงัตอไปนี้ 
    1. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
    2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือผูท่ีอยูอาศัยอยูใน
พ้ืนที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 
วิธีการ 
    1. ผูปวยเอดสย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณท่ีทําการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
    2. ผูปวยเอดสรบัการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรอืไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดรอนเปนผูท่ีมีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 
    3.กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม 
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอม

45 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง  
อําเภอสิชล  

 



2/4 
 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเปนอยูและคุณสมบัติ 
 

15 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง  
อําเภอสิชล  
จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยูและ
คุณสมบัติของผูท่ีประสงครับ
การสงเคราะห 
 

3 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
แหน อําเภอพนม
สารคาม    
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

4) 

การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผูบริหาร
พิจารณา 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง  
อําเภอสิชล  
จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง  
อําเภอสิชล  
จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 
8. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

9.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของรัฐที่มรูีปถาย
พรอมสําเนา 

2) 
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีท่ีผู
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มรูีปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูรับ
มอบอํานาจ 
(กรณีท่ีผูขอรบั
เงนิเบ้ียยังชีพผู
ประสงคขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผานธนาคารของ
ผูรับมอบอํานาจ) 

9.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
10. คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 

11. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ (หมูท่ี 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช /โทร,โทรสาร 075-771511 / เว็บไซต 
www.thungprang.go.th) 

12. หมายเหตุ 
- 

 


