
คูมือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานที ่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข (ถาม)ี ในการยืน่คำขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื ่อการยังชีพขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ ฯ และมีความประสงคจะ
ขอรับการสงเคราะหใหยื่นคำขอตอผูบริหารทองถิ่น ที่ตนมีภูมิลำเนาอยูกรณีไมสามารถมายื่นคำขอรับการ
สงเคราะหดวยตัวเองไดจะมอบอำนาจใหผูอุปการะมาดำเนินการก็ได 
 หลักเกณฑ มีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
 1. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทำการวินิจฉัยแลว 
 2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. มีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือนรอนกวาหรือผูมี
ปญหาซ้ำซอนหรือผูที ่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการ
พิจารณากอน 
 วิธีการ 
 1. ผูปวยเอดสยื่นคำขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทำการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยตนเองหรือมอบอำนาจใหผูอุปการะมาดำเนินการก็ได 
 2. ผู ปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม 
โดยพิจารณาจากความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ำซอนหรือเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอ 
การเขาถึงบริการของรัฐ 
 3. กรณีผู ปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่น 
ความประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 
 
ชองทางการใหบรกิาร 
 
สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง 
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หนวยงาน:-) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง
ว ันศุกร  (ยกเว นว ันหยุดที ่ทางราชการกำหนด)  
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 

https://www.bankaenglocal.go.th/


ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม : 13 วนั 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับการสงเคราะหหรือผูรับมอบอำนาจ
ยื่นคำขอพรอมเอกสารหลักฐานและเจาหนาที่ตรวจสอบ
คำรองขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หนวยงาน: (1. ระยะเวลา: 45 นาที (ระบุระยะเวลา
จริง) 2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือเทศบาล...(ระบุชื่อ)/
องคการบริหารสวนตำบล...(ระบุชื่อ)/เมืองพัทยา)) 

45 นาที องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

2) การพิจารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัติ 
(หนวยงาน: (1. ระยะเวลา 15 นาที (ระบุระยะเวลาท่ี
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานที ่ร ับผิดชอบคือเทศบาล...(ระบุช ื ่อ)/
องคการบริหารสวนตำบล...(ระบุชื่อ)/เมืองพัทยา)) 

15 นาที องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

3) การพิจารณา 
ตรวจสอบความเปนอยูและคุณสมบัติของผูที ่ประสงค 
รับการสงเคราะห 
(หนวยงาน: (1. ระยะเวลา: ไมเกิน 3 วันนับจากไดรับ 
คำขอ (ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือเทศบาล...(ระบุชื่อ)/องคการ
บริหารสวนตำบล...(ระบุชื่อ)/เมืองพัทยา)) 

3 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

4) การพิจารณา 
จัดทำทะเบียนประวัติพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณา 
(หนวยงาน: (1. ระยะเวลา: ไมเกิน 2 วันนับจากการออก
ตรวจสภาพความเปนอยู (ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการจริง)  
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือเทศบาล...(ระบุชื่อ)/องคการ
บริหารสวนตำบล...(ระบุชื่อ)/เมืองพัทยา)) 

2 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
5) พิจารณา 

พิจารณาอนุมัติ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา: ไมเกิน 7 วันนับแตวันที่ยื่น
คำขอ (ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการจริง) 
2. ผูรับผิดชอบคือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาไดแกสภาพ
ความเปนอยูคุณสมบัติหรือขอจำกัดดานงบประมาณ
จะแจงเหตุขัดของที่ไมสามารถใหการสงเคราะหใหผู ขอ
ทราบไมเกินระยะเวลาท่ีกำหนด)) 

7 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
1) บ ัตรประจำต ัวประชาชนหร ือบ ัตรอ ื ่นท ี ่ออกให โดย

หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย พรอมสำเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สำนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) ทะเบยีนบานพรอมสำเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนา (กรณีที่ผูขอรับเงิน
สงเคราะหผูปวยเอดสประสงคขอรับเงินสงเคราะหผูปวย
เอดสผานธนาคาร) ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) บ ัตรประจำต ัวประชาชนหร ือบ ัตรอ ื ่นท ี ่ออกให โดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย พรอมสำเนาของผูร ับมอบ
อำนาจ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

 
 



ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
6) สมุดบัญชีเงินฝากธนคาร พรอมสำเนาของผูรับมอบอำนาจ 

(กรณีผู ขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดสผานธนาคารของ
ผูรับมอบอำนาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คาธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
ชองทางการรองเรยีน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
(หมายเหตุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม ตวัอยางคูมอืการกรอก 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

https://www.bankaenglocal.go.th/
http://www.1111.go.th/

