
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดสท์ีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบฯ และมคีวามประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหใ์หย้ืน่ค าขอตอ่ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ทีต่นมผีูล้ าเนาอยู ่กรณีไมส่ามารถเดนิทางมายืน่ค าขอรับการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมา

ด าเนนิการก็ได ้

 

 

 

 หลกัเกณฑ ์

 

 

     ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิสงเคราะหต์อ้งเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิจิฉัยแลว้ 

 

2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

    3. มรีายไดไ้มเ่พยีงพอแกก่ารยังชพี หรอืถกูทอดทิง้ หรอืขาดผูอ้ปุการะเลีย้งด ูหรอืไม่สามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้

ในการขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์ผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นกวา่ หรอืผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้น หรอืผูท้ีอ่ยูอ่าศยั      อยู่

ในพืน้ทีห่า่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพจิารณากอ่น 

 

 

 วธิกีาร 

 

 

    1. ผูป่้วยเอดส ์ยืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ณ ทีท่ าการองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ดว้ยตนเองหรอื มอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนนิการก็ได ้

 

    2. ผูป่้วยเอดสรั์บการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คณุสมบตัวิา่สมควรไดรั้บการสงเคราะหห์รอืไม ่โดยพจิารณาจากความ

เดอืดรอ้น เป็นผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้น หรอืเป็นผูท้ีอ่ยู่อาศัยอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐ 

 

    3.กรณีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยู ่ถอืวา่ขาดคณุสมบตัติามนัยแหง่ระเบยีบ ตอ้งไปยืน่ความประสงคต์อ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไปเพือ่พจิารณาใหม ่

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสวัสดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวดันนทบรุ ีโทรศพัท ์๐ ๒๔๔๓ ๐๖๑๐-๙ ตอ่ ๓๓๑-๓๓๓ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๓ ๐๖๓๒ เว็บไซต ์:www.bangkruaicity.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 13 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหห์รอืผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอ     

พรอ้มเอกสารหลักฐาน และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอ
ลงทะเบยีน และเอกสารหลกัฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 45 นาท ี(ระบรุะยะเวลาจรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กองสวัสดกิารสงัคม เทศบาลเมอืง
บางกรวย))  

45 นาท ี กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู ่และคณุสมบตั ิ

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 15 นาท ี(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กองสวัสดกิารสงัคม เทศบาลเมอืง
บางกรวย))  

15 นาท ี กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

3) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบตัขิองผูท้ีป่ระสงครั์บการ

สงเคราะห ์
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไมเ่กนิ 3 วนั นับจากไดรั้บค าขอ 
(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กองสวัสดกิารสงัคม เทศบาลเมอืง
บางกรวย))  

3 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 

4) กำรพจิำรณำ 
จัดท าทะเบยีนประวตัพิรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบความเห็น

เพือ่เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไมเ่กนิ 2 วนั นับจากการออกตรวจ
สภาพความเป็นอยู ่(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กองสวัสดกิารสงัคม เทศบาลเมอืง
บางกรวย))  

2 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

5) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไมเ่กนิ 7 วนั นับแตว่นัทีย่ืน่ค าขอ 
(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
2. ผูรั้บผดิชอบ คอื ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

3. กรณีมขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกับการพจิารณา ไดแ้ก ่สภาพความ
เป็นอยู ่คณุสมบตั ิหรอืขอ้จ ากัดดา้นงบประมาณจะแจง้
เหตขุดัขอ้งทีไ่ม่สามารถใหก้ารสงเคราะหใ์หผู้ข้อทราบไมเ่กนิ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
))  

7 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั

ทีม่รีูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิ
สงเครำะหผ์ูป่้วยเอดสป์ระสงคข์อรบัเงนิสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ำ่น

ธนำคำร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน)  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั 
ทีม่รีูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้

ด ำเนนิกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณี

ทีผู่ข้อเงนิสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดสป์ระสงคข์อรบัเงนิสงเครำะหผ์ูป่้วย

เอดสผ์ำ่นธนำคำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใบรับรองแพทย ์ทีแ่พทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิจิฉัยแลว้) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสวัสดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงบางกรวย 
(หมายเหต:ุ (๐ ๒๔๔๓ ๐๖๑๐-๙ ตอ่ ๓๓๑-๓๓๓ หรอื เวบไซต ์www.bangkruaicity.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นร่วม กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นร่วม 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2015 15:30 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


