
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลเมืองแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนกำร : การขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลเมืองแพรกษา  ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจง้ 

5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกีย่วข้อง: 

    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป 

7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร:ทอ้งถ่ิน 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ- 

   ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ                 0  วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

    จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 

    จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 

    จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 

10. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

      1) สถำนทีใ่ห้บริกำรเทศบาลเมืองแพรกษา/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

          ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 -    

          16.30 น. (มีพกัเท่ียง) 

          หมำยเหตุ (ท่ีอยู ่545 หมู่ 6 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 , โทรศพัท ์02-703-7901-2 ,   

         โทรสาร 02-703-7901-2 ต่อ 108 , อินเตอร์เน็ต  www.preaksa.net ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ  (ตลอดปีงบประมาณ) 

11. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

          ระเบียบกระทรวงไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 ก าหนดให้

ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯ และมีความประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์ใหย้ืน่ค าขอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ี

http://www.preaksa.net/


ตนมีภูมิล าเนาอยู ่กรณีไม่สามารถเดินทางมายืน่ค  าขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการ

ก็ได ้

หลกัเกณฑ ์

ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิิจฉยัแลว้ 

2. มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดใ้น

การขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนกวา่หรือผูท่ี้มีปัญหาซ ้ าซอ้นหรือผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล

ทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณาก่อน 

 

วธีิการ 

1. ผูป่้วยเอดส์ยืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ณ ท่ีท าการองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินดว้ยตนเองหรือมอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได ้

2. ผูป่้วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยูคุ่ณสมบติัวา่สมควรไดรั้บการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อน

เป็นผูท่ี้มีปัญหาซ ้ าซอ้นหรือเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐ 

3. กรณีผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยูถื่อวา่ขาดคุณสมบติัตามนยัแห่งระเบียบตอ้งไปยืน่ความประสงคต่์อองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

 

12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

 
ท่ี 

 
ประเภทขั้นตอน 

 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบ้ริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์หรือ
ผูรั้บมอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐานและเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

 
30 นาที 

เทศบาลเมือง
แพรกษา 

 

2 การพิจารณา ออกใบนดัหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบติั 

15 นาที เทศบาลเมือง
แพรกษา 

 



3 การพิจารณา ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคุณสมบติัของ
ผูท่ี้ประสงครั์บการสงเคราะห์ 

3 วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

 

4 การพิจารณา จดัท าทะเบียนประวติัพร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอ
ผูบ้ริหารพิจารณา 

2 วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

 

5 การพิจารณา พิจารณาอนุมติั 7 วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

ไม่เกินวนัท่ี 
10 ของทุก
เดือน 

   ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   13 วนั 

 

13. งำนบริกำรทีผ่่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 

       ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

14. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 
ใบรับรองแพทย์
ระบุเป็นโรค
เอดส์ 

- 1 0 ชุด - 

4) 
สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร

- 1 1 ชุด - 



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พร้อมส าเนา 
(กรณีท่ีผูข้อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพ
ประสงคข์อรับ
เงินสงเคราะห์
ผูป่้วยเอดส์ผา่น
ธนาคาร) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผูรั้บมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจ
ใหด้ าเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

7) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของ
ผูรั้บมอบอ านาจ 
(กรณีท่ีผูข้อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพ
ประสงคข์อรับ
เงินสงคเ์คราะห์
ผูป่้วยเอดส์ผา่น

- 1 1 ชุด - 



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ธนาคารของผูรั้บ
มอบอ านาจ) 

 
14.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

15. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มข้ีอมลูค่าธรรมเนียม 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) สถำนทีใ่ห้บริกำร เทศบาลเมืองแพรกษา/ติตต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 
16.30 น. (มีพกัเท่ียง) 

 หมำยเหตุ (ทีอ่ยู่ 545 หมู่ 6  ต ำบลแพรษำ อ ำเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรปรำกำร 10280 , โทร 02-703-7901-2 , 
โทรสำร 02-703-7901-2 ต่อ 108 , อนิเตอร์เน็ต www.paeaksa.net ระยะเวลำเปิดให้บริกำร (ตลอดปีงบประมำณ) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมำยเหตุ 
- 

วนัทีพ่มิพ์ 01/07/2564 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย กองสวสัดิการฯ ทม.แพรกษา 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา 
เผยแพร่โดย เทศบาลเมืองแพรกษา 

http://www.paeaksa.net/


 
 


