
คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   

สํานักปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

  โทรศัพท : ๐-๔๔๔๗-๑๑๒๑ ตอ ๑๔ 

  โทรสาร  : ๐-๔๔๔๗-๑๑๒๑ ตอ ๑๗ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

(ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

๒๕๔๘  กําหนดใหผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ  และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอ

ผูบริหารทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู (นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย) กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวย

ตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

หลักเกณฑ 

 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปน้ี 

 (๑) เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

 (๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลตําบลพิมาย) 

 (๓) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ  หรือถูกทอดท้ิง  หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู  หรือไมสามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยงตนเองได 

 ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส  ผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวา  หรือผูท่ีมีปญหาซ้ําซอน  หรือผูท่ีอยู

อาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

วิธีการ 

 ๑.ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอเทศบาลตําบลพิมาย  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย  

ดวยตนเองหรือ  มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

 ๒.ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู  คุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม  โดยพิจารณาจาก

ความเดือดรอน  เปนผูท่ีมีปญหาซ้ําซอน  หรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 

 ๓.กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบ้ียยังชีพยายท่ีอยู  ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ  ตองไปยื่นความประสงคตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑.ผูท่ีประสงคจะขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสเดือนถัดไป

หรือผูรับมอบอํานาจ  ยื่นคําขอพรอมท้ังกรอกเอกสาร

หลักฐานในแบบคําขอ   

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๒.เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ ระยะเวลา ๕ นาที 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 



๓.เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน ระยะเวลา ๑ วัน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๔.คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ระยะเวลา ๑ วัน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๕.จัดทําบัญชีรายช่ือ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเงิน 

 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 

ระยะเวลา 

ทุกวันเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ใชเวลาท้ังสิ้นไมเกิน  ๒  วัน  ตอราย  และเทศบาลตําบลพิมาย

จะแจงรายงานใหจังหวัดนครราชสีมาทราบหลังจากมีการรับลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับเงินสงเคราะหผูปวย

เอดสภายใน  ๑๕  วัน  นับแตสิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑. ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ      จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  (กรณีประสงคใหเขาบัญชีเงินฝาก)   จํานวน ๑ ฉบับ 

๔.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของ        จํานวน ๑ ฉบับ 

ผูรับมอบอํานาจ  (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 

๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ     จํานวน ๑ ฉบับ 

(กรณีกําหนดใหเขาบัญชีของผูรับมอบอํานาจ)       

 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียมในการลงทะเบียน 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย  ท่ีอยู ๓๑๖/๑๔-๑๕ หมู ๑๔ ถนนหฤทัยรมย ตําบลในเมือง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๔๔๗-๑๑๒๑ ตอ ๑๔ 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

แบบคําขอรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...............................   

    

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนเลขท่ี….........................../๒๕๖๔ 

 

แบบคําขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ผูยื่นคําขอฯ          [    ]  แจงดวยตนเอง 

  [    ]  ผูยื่นคําขอฯ  แทนตามหนังสือมอบอํานาจ  เก่ียวของเปน................................กับผูปวยเอดสท่ีขอ

ข้ึนทะเบียน 

ช่ือ – สกุล........................................................เลขประจําตัวประชาชน  .................................................................................. 

ท่ีอยู............................................................................................................................................................................................

โทรศัพท..................................................... 

เขียนท่ี............................................................. 

วันท่ี.......................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 

 ดวยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ.....................................................นามสกุล.................................................. 

เกิดวันท่ี......................เดือน................................................ พ.ศ.  ................อาย.ุ.............ป  สัญชาติ......................................... 

มีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................................................................................ 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต................................................... 

จังหวัด................................................รหสัไปรษณยี................................................โทรศัพท........................................................ 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเอดสท่ีย่ืนคําขอ□ ............................................................................................ 

สถานภาพสมรส     □  โสด   □   สมรส     □ หมาย      หยาราง      แยกกันอยู       □ อ่ืนๆ  .......................................... 

บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได……………………………………………………….โทรศัพท........................................................................ 

เก่ียวของโดยเปน  □  บิดา-มารดา      □ บุตร       □ สามี-ภรรยา       □  พ่ีนอง       □ อ่ืนๆ  ........................................ 

สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ     □   ยังไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ       □   อยูในบัญชีสํารองสงเคราะหเบ้ียยังชีพ 

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยวิธีดังตอไปน้ี  (เลือก  ๑  วิธี) 

□ รับเงินสดดวยตนเอง   □ รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีิทธ ิ

□ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  □ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

พรอมแนบเอกสาร  ดังนี ้

□  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรอ่ืน  ท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย 

□  สําเนาทะเบียนบาน  

□  ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 

□  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ  (ในกรณียื่นคําขอฯ 

แทน) 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงช่ือ)........................................................ผูยื่นคําขอ (ลงช่ือ)...................................................เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน   

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

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก  และทําเครื่องหมาย        ลงในชองหนาขอความท่ีตองการ 

 



ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

เรียน    คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน   .............................................................................................  แลว 

  เปนผูมสีิทธิครบถวน 

             เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ  ดังน้ี........................................................................................................................... 

 

 

    (ลงช่ือ) .......................................................... เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

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

         ตําแหนง.................................................. 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกเทศมนตรตีําบลพิมาย 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติไดตรวจสอบแลว  มีความเห็นดังน้ี 

 □สมควรรับข้ึนทะเบียน 

 □ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน 

 

           

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

กรรมการ           กรรมการ                                   กรรมการ 

 

คําสั่ง 

 □รับข้ึนทะเบียน 

 □ไมรับข้ึนทะเบียน 

 □อ่ืนๆ

...................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ ...................... 

 

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

         นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

   ............ / ................................. / ................. 

 

 

 

 

 



หนังสือมอบอํานาจ 

 

ท่ี  ................................................................... 

 

               วันท่ี  .............  เดือน  .........................  พ.ศ.  ............... 

 

 โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา  ....................................................................   ซึ่งเปนผูถือบัตร  ....................................... 

 

เลขท่ี  .......................................   ออกให  ณ  ................................  เมื่อวันท่ี  ...............................  อยูบานเลขท่ี  ................. 

 

หมูท่ี  ...................   ตรอก / ซอย  ............................   ถนน.........................  แขวง / ตําบล  .................................................. 

 

เขต / อําเภอ  .......................................   จังหวัด  ................................................ 

 

 ขอมอบอํานาจให  ...........................................................................   ซึ่งเปนผูถือบัตร  .............................................. 

 

เลขท่ี  ..........................................   ออกให  ณ  ..............................  เมื่อวันท่ี  ............................  อยูบานเลขท่ี  ................... 

 

หมูท่ี  ....................   ตรอก / ซอย  .............................   ถนน............................  แขวง / ตําบล  ............................................. 

 

เขต / อําเภอ  .......................................   จังหวัด  ................................................เปนผูมีอํานาจยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับเงิน

สวัสดิการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสแทนขาพเจาจนเสร็จการ 

 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนวา ขาพเจาไดกระทําดวย

ตนเองท้ังสิ้น 

 

 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ / ลายพิมพน้ิวมือ  ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

 

 

ลงช่ือ  ........................................................  ผูมอบอํานาจ 

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

 

ลงช่ือ  ........................................................  ผูรับมอบอํานาจ                      

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

 

ลงช่ือ  ........................................................  พยาน 

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

 

ลงช่ือ  ........................................................  พยาน 

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

 



 

 

 

 

 

ขอแนะนําสําหรับการย่ืนคํารองเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

 

๑. ผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสตองมีใบรับรองแพทย 

ซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรฐัยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 

๒. ผูปวยเอดสตองมีภูมลิําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 

๓. การยื่นคํารองขอรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสสามารถยื่นคํารองไดท่ีเทศบาลตําบลพิมาย 

    โดยมีหลักฐานท่ีตองนํามาดังน้ี 

๓.๑ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 

๓.๒บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา) 

๓.๓ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา) 

๔. กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดนิทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเอง  จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการ

แทนได 

๕. กรณีผูปวยเอดสเปนผูสูงอายุและคนพิการดวยสามารถดําเนินการไดท้ังหมด 

๖. กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสแลวยายภูมลิําเนา (ยายช่ือในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืนผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียาย

ภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม (เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียายเขาไปอยูใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดส

ไมดําเนินการยื่นคํารองขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียายภมูลิําเนาเขาไปอยูใหม

ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสถึงเดือนท่ียายภูมลิําเนาเทาน้ัน 

๗. กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเงินเบ้ียยังชีพฯ เสียชีวิตผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสท่ีเสียชีวิตตองแจงใหเทศบาลตําบลพิมาย

ทราบภายใน ๓ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานประกอบของผูรับมอบอํานาจ 

□สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

□สําเนาทะเบียนบาน   

□เอกสารอ่ืนๆ...............................   

 


