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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลต าบลน า้โสม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลน า้โสม 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ทะเบียนและย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลต าบลน า้โสม  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  ๑-๓๐ พฤศจิกายน ของทกุปี 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ ๓๐ วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อปี  (ปี ๒๕๕๗ ไมมี่ผู้ ป่วยเอดส์ย่ืนค าขอรับการสง่เคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์)  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์   22/05/2558 16:47  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการทีท่ าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลต าบลน ้าโสม )/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘
ก าหนดให้ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืนค าขอตอ่
ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไมส่ามารถเดนิทางมาย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้
อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 
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 หลกัเกณฑ์ 
 
 
ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี  ้
 
1. เป็นผู้ ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉยัแล้ว 
 
2. มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
    3. มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดทิง้หรือขาดผู้อปุการะเลีย้งดหูรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเอง
ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกวา่หรือผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือผู้ ท่ีอยู่อาศยั
อยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 
 
 วิธีการ 
 
 
    1. ผู้ ป่วยเอดส์ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณท่ีท าการองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
    2. ผู้ ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คณุสมบตัวิ่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไมโ่ดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือเป็นผู้ ท่ีอยู่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
    3.กรณีผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยูถื่อวา่ขาดคณุสมบตัติามนยัแหง่ระเบียบต้องไปย่ืนความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้ รับมอบ
อ านาจย่ืนค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

 15 นาที กองสวสัดิการ
สงัคม 

เทศบาลต าบล
น า้โสม 

 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยูแ่ละ
คณุสมบตัิ 
 

10 นาที กองสวสัดิการ
สงัคม 

เทศบาลต าบล
น า้โสม 

 

 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคณุสมบตัขิองผู้ ท่ี
ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

3 วนั กองสวสัดิการ
สงัคม 

เทศบาลต าบล
น า้โสม 

 

 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวตัพิร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

2 วนั กองสวสัดิการ
สงัคม 

เทศบาลต าบล
น า้โสม 

 

 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุตัิ 
 

  3 วนั กองสวสัดิการ
สงัคม 

เทศบาลต าบล
น า้โสม 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 8 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
        ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนา 

ส านกังานทะเบียน
อ าเภอน า้โสม 

1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

ส านกังานทะเบียน
อ าเภอน า้โสม 

1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส์ผา่น
ธนาคาร) 

ธนาคารออมสิน 
หรือ  
ธนาคาร ธกส. 
สาขาน า้โสม 
เทา่นัน้ 
 

1 1 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)  

ตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนดตาม อปท. 
 
 
 
 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
(กรณีมอบ
อ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

ท้องถ่ินอ าเภอ    
น า้โสม 

1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส์
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส์ผา่น
ธนาคารของผู้ รับ
มอบอ านาจ) 

ธนาคารออมสิน 
หรือ    
ธนาคาร ธกส. 
เทา่นัน้ 
 

1 1 ชดุ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

- ใบรับรองแพทย์ท าการวินิจฉยัแลว้ 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
                                 ศนูย์บริการประชาชนเทศบาลต าบลน า้โสม โทร 042-146181 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ตัวอย่างแบบค าขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ทะเบียนเลขท่ี….........................../2557 

แบบค าขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ผูย้ืน่ค  าขอฯ          [    ]  แจง้ดว้ยตนเอง 
              [    ]  ผูย้ืน่ค  าขอฯ  แทนตามหนงัสือมอบอ านาจ  เก่ียวขอ้งเป็น................................กบัผูป่้วยเอดส์ท่ีขอข้ึนทะเบียน 
ช่ือ – สกลุ........................................................เลขประจ าตวัประชาชน  .................................................................................................. 
ท่ีอยู.่..........................................................................................................................................โทรศพัท.์.................................................... 

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

วนัท่ี.......................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 

 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ.....................................................นามสกลุ.............................................................. 
เกิดวนัท่ี......................เดือน................................................ พ.ศ.  ................อาย.ุ.............ปี  สญัชาติ...................................................... 
มีช่ืออยูใ่นส าเนาทะเบียนบ้านเลขที.่.................หมู่ที.่................ตรอก/ซอย............................................................................................. 
ถนน...........................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต................................................... 
จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์...............................................โทรศพัท์.............................................................. 

หมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้ป่วยเอดส์ทีย่ืน่ค าขอ  □ ......................................................................................................... 
สถานภาพสมรส     □  โสด   □   สมรส     □ หมา้ย      หยา่ร้าง      แยกกนัอยู ่      □ อ่ืนๆ  ................................................................. 
บุคคลอา้งอิงท่ีสามารถติดต่อได…้…………………………………………….โทรศพัท.์....................................................................... 
เก่ียวขอ้งโดยเป็น  □  บิดา-มารดา      □ บุตร       □ สามี-ภรรยา       □  พี่นอ้ง       □ อ่ืนๆ  ................................................. 
สถานภาพรับสวสัดิการภาครัฐ     □   ยงัไม่ไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ       □   อยูใ่นบญัชีส ารองสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ 

 มคีวามประสงค์ขอรับเงนิเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  โดยวธีิดงัต่อไปน้ี  (เลือก  1  วธีิ) 
□ รับเงนิสดด้วยตนเอง    □ รับเงนิสดโดยบุคคลทีไ่ด้รับมอบอ านาจจากผู้มสิีทธิ 
□ โอนเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคารในนามผู้มสิีทธิ  □ โอนเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ด้รับมอบอ านาจจากผู้มสิีทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร  ดงันี ้
□  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือส าเนาบตัรอ่ืน  ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย 
□  ส าเนาทะเบียนบา้น  
□ ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกใหโ้ดยสถานพยาบาลของรัฐ ยนืยนัวา่ป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง 
□  หนงัสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ  (ในกรณียืน่ค  าขอฯ แทน) 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงช่ือ)............................................................ผูย้ืน่ค  าขอ (ลงช่ือ)............................................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียน   
         (..........................................................)           (........................................................) 
หมายเหตุ  ใหขี้ดฆ่าขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการออก  และท าเคร่ืองหมาย        ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
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ความเห็นเจ้าหน้าทีผู้่รับจดทะเบียน 

เรียน    คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบติั 

 ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของ  นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................ 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  □ ...........................................................  แลว้ 
              เป็นผูมี้สิทธิครบถว้น 
              เป็นผูท่ี้ขาดคุณสมบติั  ดงัน้ี................................................................................................................................................ 
 
 

    (ลงช่ือ) .......................................................... เจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียน 
                                                                                 (...............................................) 
          ต  าแหน่ง.................................................. 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติัไดต้รวจสอบแลว้  มีความเห็นดงัน้ี 
   สมควรรับข้ึนทะเบียน 
   ไม่สมควรรับข้ึนทะเบียน 
           

 (..........................................)          (.......................................)  (..........................................) 
กรรมการ       กรรมการ                         กรรมการ 

 
ค าส่ัง 

   รับข้ึนทะเบียน 
    ไม่รับข้ึนทะเบียน 
   อ่ืนๆ................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

                         (นายฎ าริ     หงษาพนัธ์ )   
         นายกเทศมนตรีต าบลน ้ าโสม 

             ............ / ................................. / ................. 
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หนังสือมอบอ านาจ 
 

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

               วนัท่ี  .............  เดือน  .................................  พ.ศ.  .................. 
 
 โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้  ......................................................................   ซ่ึงเป็นผูถื้อบตัร  ....................................... 
 

เลขท่ี  ..................................................   ออกให ้ ณ  ................................  เม่ือวนัท่ี  ...............................  อยูบ่า้นเลขท่ี  .......... 
 

หมู่ท่ี  ............   ตรอก / ซอย  ............................   ถนน.........................  แขวง / ต าบล  ....................................................... 
 

เขต / อ าเภอ  .......................................   จงัหวดั  ................................................ 
 

 ขอมอบอ านาจให ้ ...............................................................................   ซ่ึงเป็นผูถื้อบตัร  .............................................. 
 

เลขท่ี  ..................................................   ออกให ้ ณ  ..............................  เม่ือวนัท่ี  ............................  อยูบ่า้นเลขท่ี  ............. 
 

หมู่ท่ี  ............   ตรอก / ซอย  .............................   ถนน............................  แขวง / ต าบล  ....................................... 
 

เขต / อ าเภอ  .......................................   จงัหวดั  ................................................ 
 

 เป็นผูมี้อ  านาจยืน่ค  าขอข้ึนทะเบียนรับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ 
 

 ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบในการท่ีผูรั้บมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจน้ีเสมือนว่าขา้พเจา้ ได้
กระท าดว้ยตนเองทั้งส้ิน 
 

 เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือ / ลายพิมพน้ิ์วมือ  ไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานแลว้ 
 

ลงช่ือ  ........................................................  ผูม้อบอ านาจ 
             (.....................................................) 
 

ลงช่ือ  ........................................................  ผูรั้บมอบอ านาจ 
             (.....................................................) 
 

ลงช่ือ  ........................................................  พยาน 
             (.....................................................) 
 

ลงช่ือ  ........................................................  พยาน 
             (.....................................................) 

หลกัฐานประกอบของ 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   

ส าเนาทะเบียนบา้น   

 เอกสารอ่ืนๆ........................................  
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ข้อแนะน าส าหรับการยืน่ค าร้องเพือ่ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
๑. ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์
     ซ่ึงออกใหโ้ดยสถานพยาบาลของรัฐ ยนืยนัวา่ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

๒. ผูป่้วยเอดส์ตอ้งมีภูมิลาเนาอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลน ้าโสม 

๓. การยื่นคาร้องขอรับเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยืน่ค าร้องได้ที่ กองสวสัดิการสังคม เทศบาลต าบลน า้โสม 
    โดยมีหลกัฐานทีต้่องนามา ดังนี ้

๓.๑ ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยนืยนัว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง 
๓.๒ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา) 
๓.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา) 

๔. กรณีท่ีผูป่้วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายืน่ค  าขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเอง  จะมอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะหรือ
ผูดู้แลมาด าเนินการแทนได ้

๕. กรณีผูป่้วยเอดส์ เป็นผูสู้งอาย ุและคนพิการดว้ย สามารถด าเนินการไดท้ั้งหมด 

๖. กรณีผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์แลว้ ยา้ยภมิูลาเนา (ยา้ยช่ือในทะเบียนบา้น) ไปอยูใ่นเขตองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ผูป่้วยเอดส์ตอ้งด าเนินการยืน่ค าร้องขอรับเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์อีกคร้ัง ณ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ียา้ยภูมิลาเนาเขา้ไปอยูใ่หม่ (เพือ่รับเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียา้ยเขา้ไปอยู่
ใหม่) ซ่ึงถา้ผูป่้วยเอดส์ไม่ด าเนินการยืน่ค าร้องขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์อีกคร้ัง ณ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ยา้ยภูมิลาเนาเขา้ไปอยูใ่หม่ ผูป่้วยเอดส์จะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ถึงเดือนท่ียา้ยภูมิล าเนาเท่านั้น 

๗. กรณีผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพฯ เสียชีวติ ผูดู้แลหรือญาติของผูป่้วยเอดส์ท่ีเสียชีวติตอ้งแจง้ให้เทศบาลต าบล
น ้าโสมทราบภายใน ๓ วนั 
 
19. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย รามจินตมาศ 
อนุมัตโิดย ชยัพฒัน์ไชยสวสัดิ์ 
เผยแพร่โดย AREEYA 

KONGKANCHANATHIP 
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