
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ . ๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดส ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับ                           
การสงเคราะห ใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถ่ินท่ีตนมีผูลําเนาอยู กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับ                        
การสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
 หลักเกณฑ : ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
  1. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
  2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวา หรือ               
ผูท่ีมีปญหาซํ้าซอน หรือผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ทุรกันดาร ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ เปนผูไดรับ                 
การพิจารณากอน 
 วิธีการ :  
  1. ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบ พรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยตนเองหรือ มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
  2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัติ วาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม 
โดยพิจารณาจากความเดือดรอน เปนผูท่ีมีปญหาซํ้าซอน หรือเปนผูท่ีอยูอาศัย อยูในพ้ืนท่ีหางไกล ทุรกันดาร                 
ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 
  3. กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปยื่น
ความประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหม ท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 
 
ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
 

หมายเหตุ : ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป  

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
 
 
 
 



 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  13 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท่ีประสงคจะขอรับการสงเคราะห หรือผูรับมอบอํานาจ                 
ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และเจาหนาท่ีตรวจสอบ               
คํารองขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ  

45 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเปนอยู และคุณสมบัติ  

15 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
3) การพิจารณา 

ตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัติของผู ท่ีประสงค                  
รับการสงเคราะห 
หมายเหตุ : ระยะเวลา ไมเกิน 3 วัน นับจากไดรับคําขอ 

3 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
 

4) การพิจารณา 
จัดทําทะเบียนประวัติ พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็น เพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณา 
หมายเหตุ : ระยะเวลา ไมเกิน 2 วัน นับจากการออกตรวจ
สภาพความเปนอยู 

2 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
 

5) การพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติ 
หมายเหตุ : 1. ระยะเวลา ไมเกิน 7 วัน นับแตวันท่ียื่นคําขอ 
(ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการจริง) 
 2. กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณา ไดแก 
สภาพความเปนอยู คุณสมบัติ หรือขอจํากัดดานงบประมาณ
จะแจงเหตุขัดของท่ีไมสามารถใหการสงเคราะห ใหผูขอ
ทราบไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

7 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถาย พรอมสําเนา 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา   1  ชุด 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา  1  ชุด 

- 



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา  
(กรณีท่ีผูขอรับเงินสงเคราะห ประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา  1  ชุด 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)  
 ฉบับจริง  1  ฉบับ 
 สําเนา   0  ฉบับ 

- 

5) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ 
ท่ีมีรูปถาย พรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ  
(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา   1  ชุด 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 
(กรณีท่ีผูขอรับเงินสงเคราะห ประสงคขอรับเงินผานธนาคารของ
ผูรับมอบอํานาจ) 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา   1  ชุด 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 


