
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือทางด้านสังคม เศรษฐกจิ

แก่ผู้ป่วยวัณโรค 

รวบรวมโดย....นางสาวทศันีย์  มนุญพาณิชย์ 
ส านักวัณโรค 



หน่วยงานท า
หนังสือขอรับ

ความช่วยเหลือ* 

 

พมจ./ 
ศูนย์คุ้มครอง 
คนไร้ที่พึ่ง 

 

พจิารณาให้ 

การช่วยเหลือ** 

 

แจ้งผลการ
พจิารณา 

 

 
  

* แนบรายละเอียดปัญหาของผู้ป่วย ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบบันทกึข้อมูลของ พมจ. 
** ระยะเวลาในการพจิารณาประมาณ 1-3 เดือน 
   พจิารณาตามระเบียบของหน่วยงานนัน้ๆ  เช่น ให้การช่วยเหลือเฉพาะคนไทยที่มีเลข 13 หลัก 
*** ถ้าเป็นคนไทยพืน้ที่สูง ให้ยื่นเร่ืองที่ศูนย์พฒันาราษฎรบนพืน้ที่สูงประจ าจังหวัด  

พมจ./ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  
(กรณีหน่วยงานยื่นเร่ืองเอง) 

  



(กรณีส่งรายช่ือผู้ป่วยมาที่ส านัก)  
TB clinic ประเมินสภาพปัญหา

ทางเศรษฐกจิ 
ให้ผู้ป่วยกรอบแบบค าร้อง
ขอรับความช่วยเหลอื 

สสจ. รวบรวมรายช่ือ ส่งรายช่ือให้ สคร. 

สคร. 

 
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการส่งรายช่ือผู้ป่วยวณัโรค 

ดือ้ยาเพือ่ขอรับความช่วยเหลอืเงินสงเคราะห์ผู้มรีายได้น้อย
และส่งมาที่ส านักวณัโรค   

(โหลดแบบฟอร์มได้ที ่www.tbthailand.org) 
 

ส านัก รวบรวมรายช่ือส่งกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ 

*ใชร้ะยะเวลาในการพิจารณา  1- 3 เดือน 

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 

6 กรกฏาคม 2561 



 

  
องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 

ผู้ ป่วยท่ียากไร้  ท่ีมีคณุสมบตัิ 
(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีภมูิล าเนาในเขตองค์การบริหารสว่นจงัหวดัท่ีขอรับการสงเคราะห์ 
(3) ได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ 
ท่ีไมไ่ด้รับ/ได้ไมเ่พียงพอจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย์ 
 

 

สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ณ สถานพยาบาลของรัฐ 

 รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 

6 กรกฏาคม 2561 



พิจารณาให ้

การสนบัสนุน** 

 

แจง้ผลการ

พิจารณา 

 

ใหก้ารสงเคราะหเ์พิ่มเตมิไดต้ามที่จา่ยจริง 

ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท/คน   

และไม่เกินสามครั้งตอ่ปีงบประมาณ*** 

 

  

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 6 กรกฏาคม 

2561 

องคก์ารบริหารปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานท าหนงัสือ 

พรอ้มแนบค าขอรบั 

การสงเคราะห*์ 

*   

 

 

     *  แบบขอรบัการสงเคราะหใ์หเ้ป็นไปตามแบบของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

     ** ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 1-3 เดือน 

     *** กรณีมีความจ  าเป็น เกินกว่า 3 ครั้ง  ใหข้อความเห็นชอบจากผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นรายกรณี  
 

 

 



หน่วยงานท า
หนังสือขอรับ

ความช่วยเหลือ* 
กาชาดจังหวัด 

พจิารณาให้ 

การช่วยเหลือ** 

 

แจ้งผลการ
พจิารณา 

 

 
  

* แนบรายละเอียดปัญหาของผู้ป่วย ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
** ระยะเวลาในการพจิารณาประมาณ 1-3 เดือน 
*** ให้การช่วยเหลือทัง้คนไทยและคนต่างด้าว ในรูปแบบของสิ่งของ  

กาชาดจังหวัด  

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 

6 กรกฏาคม 2561 



 
  

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ 
2. ส านักงานเขตทกุเขต 
 

เขตกรุงเทพมหานคร 

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 

6 กรกฏาคม 2561 



 
  กระทรวง พม. 

หน่วยงานท า
หนังสือขอรับ

ความช่วยเหลือ* 

อายุตัง้แต่ 60 
ปีขึน้ไป 

กรมกจิการเดก็
และเยาวชน 

อายุตัง้แต่  
0-17 ปี 

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดกิาร 

กรมกจิการ
ผู้สูงอายุ 

 

อายุตัง้แต่  
18-59 ปี 

* แนบรายละเอียดปัญหาของผู้ป่วย ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบบันทกึข้อมูลของกระทรวง พม. 
  (กรณีเดก็ต้องแนบเอกสารของผู้ปกครองประกอบด้วย) 
** ระยะเวลาในการพจิารณาประมาณ 1-3 เดือน 
   พจิารณาตามระเบียบของหน่วยงานนัน้ๆ  เช่น ให้การช่วยเหลือเฉพาะคนไทยที่มีเลข 13 หลัก 



ผู้ป่วยย่ืนเร่ือง 
ด้วยตนเอง ลงเย่ียมบ้านผู้ป่วย 

ส่งเร่ืองไปส านัก
พัฒนาสังคม 

กรุงเทพมหานคร  

 

 ส านักงานเขตทุกเขต 
 

ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดกิารสังคม 

พจิารณาให้ 
การสนับสนุน 

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 

6 กรกฏาคม 2561 



คุณสมบัต ิ หลักฐาน 
เป็นผู้ มีสญัชาติไทย 
มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้านใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  
ประสบปัญหาเดือดร้อน 
ยากจน 

1.ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 2 ชดุ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชดุ 
3. ใบรับรองแพทย์ 1 ชดุ 
4. แผนท่ีบ้านพอสงัเขป 

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 6 กรกฏาคม 

2561 

ส านักงานเขตทุกเขต 

 
 
 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณา 3- 5 เดือน 
 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาสนบัสนนุงบประมาณตามสภาพปัญหาของผู้ ป่วยและตาม 

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 
 
 

 



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดกิาร

และการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 
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รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 6 กรกฏาคม 

2561 

ที่ ประเภทการสนับสนุน อัตราการเบกิจ่าย หลักเกณฑ์การเบกิจ่าย 

  1 เงินช่วยเหลือกรณี
เร่งดว่นและจ าเป็น 

คา่อาหารไมเ่กิน 100 บาท 
ไมเ่กิน 15 วนั 

   2 คา่ครองชีพ ไมเ่กิน 1000 บาท /เดือน  
เป็นเวลาไมเ่กิน 4 เดือน 

เป็นผู้สงูอาย/ุคนพิการ/ 
ไร้ท่ีพึง่ท่ียากจน 

   3 คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการรักษาพยาบาล 
(คา่พาหนะ คา่อาหาร ) 

ไมเ่กินครัง้ละ 1000 บาท/ไม่
เกิน 3 ครัง้ 

  4 ทนุประกอบอาชีพ เบิกจ่ายตามจริง ไมเ่กิน
ครอบครัวละ 5000 บาท/ปี 

ผู้หาเลีย้งครอบครัวมีเหตุ
ท่ีไมส่ามารถหาเลีย้ง
ครอบครัวได้ตามอตัภาพ 
(ป่วย พิการ เสียชีวิต) 

ตัวอย่างการสนับสนุนงบประมาณ  



ตัวอย่างหนังสือส่งต่อความช่วยเหลือ 



มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค 

พจิารณาโครงการ 

เปิดรับโครงการ 

รอบที่ 1  
พฤษภาคม 

 

 

พฤศจกิายน /
ธันวาคม มิถุนายน 

โอนงบ 

 

 

 

  ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยทุกประเภท (คนไทย คนต่างด้าว ทัง้ที่มี-ไม่มีบัตรประชาชน ) 
  ระยะเวลาการโอนเงนิให้หน่วยงานประมาณ 1 เดือน 
  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่  www.tbthailand.org   
  สอบถามเพิ่มเตมิที่ คุณทัศนีย์  มนุญพาณิชย์  โทร.๐๘๔ ๐๐๘ ๓๒๕๓ Email : tmanoonpanich@gmail.com   

รอบที่ 2 
ตุลาคม 

รอบที่ 1 >> มกราคม 
  รอบที่ 2 >> กรกฎาคม 

รอบที่ 1  >> กรกฎาคม   
รอบที่ 2 >> มกราคม 

 

28 

http://www.tbthailand.org/


หน่วยงานท า
หนังสือส่งต่อ 

 

พจิารณาเป็น 
รายครัง้ 

 

แจ้งผลการ
พจิารณา 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  

 สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี  02 354 7534 
 สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  257 ตกึมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 



หน่วยงานท าหนังสือ
ขอรับเงนิสนับสนุน 

ส่งภายใน
กันยายน 

พจิารณาให้ 

การสนับสนุน 

มกราคม 
แจ้งผลการ
พจิารณา 

โอนเงนิให้
หน่วยงาน 

 

  

ใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยทุกประเภท (คนไทย คนตา่งดา้ว ทั้งท่ีมี-ไม่มีบตัรประชาชน ) 

ระยะเวลาการโอนเงินใหห้น่วยงานประมาณ 1 เดือน 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ี่ 02225 0020 หรือสายด่วน 1418 ตอ่แผนกสงัคมสงเคราะห ์

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ ง  326 พลบัพลาไชย แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

มูลนิธิฮั่วเคีย้วปอเตก็เซี่ยงตึง้แห่งประเทศไทย 

กรณีขอรับเงินรายปี 



หน่วยงานท าหนังสือ
ขอรับเงนิสนับสนุน 

มูลนิธิปอเต๊กตึง้
พจิารณาให้ 
การสนับสนุน 

แจ้งผลการ
พจิารณา 

โอนเงนิให้หน่วยงานตาม
ระยะเวลาที่เหลือในปีนัน้  

 

  

ใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยทุกประเภท (คนไทย คนตา่งดา้ว ทั้งท่ีมี-ไม่มีบตัรประชาชน ) 

ระยะเวลาการโอนเงินใหห้น่วยงานประมาณ 1 เดือน 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ี่ 02225 0020 หรือสายด่วน 1418 ตอ่แผนกสงัคมสงเคราะห ์

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ ง  326 พลบัพลาไชย แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

มูลนิธิฮั่วเคีย้วปอเตก็เซี่ยงตึง้แห่งประเทศไทย 

กรณีขอรับระหว่างปี 



หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่
ช่วยเหลือ 

เอกสารที่ต้องใช้ 

คนไทย คนตา่ง
ด้าว 

1. พมจ./ศนูย์
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่ 

     / 1.หนงัสือปะหน้า 
2.แบบบนัทกึข้อมลูผู้ประสบ
ปัญหาทางสงัคมของ พม. 
3.ส าเนาบตัรประชาชน 
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
**กรณีไม่มีส าเนาทะเบียนบ้าน
หรือมีภมูิล าเนาอยูจ่งัหวดัอ่ืนให้
ใช้หนงัสือรับรองจากผู้น าชมุชน 

2.องคก์ารบริหาร

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 / 

3. สภาสงัคม
สงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย  

/ 

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 

6 กรกฏาคม 2561 



หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่
ช่วยเหลือ 

เอกสารที่ต้องใช้ 

คนไทย คนตา่ง
ด้าว 

4. กาชาดจงัหวดั      / / 1.หนงัสือปะหน้า 
2.รายละเอียดสภาพปัญหาของ
ผู้ ป่วย 

5. มลูนิธิอนเุคราะห์
ผู้ ป่วยวณัโรค 

 / / 1.หนงัสือปะหน้า 
2.โครงการท่ีขอรับงบสนบัสนนุ 

6. มลูนิธิฮัว่เคีย้วปอ
เต็กเซี่ยงตึง้แห่ง
ประเทศไทย 

/ / 1.หนงัสือปะหน้า 
 

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 

6 กรกฏาคม 2561 



ศึกษารายละเอยีดเพิม่เติมได้จาก 
 

1.แนวทางการช่วยเหลอืทางด้านสังคม เศรษฐกจิ
ส าหรับผู้ป่วยวณัโรค  
2.รายละเอยีดการของบสนับสนุนจากมูลนิธิอนุเคราะห์
ผู้ป่วยวณัโรค 
 

www.tbthailand.org 

รวบรวมโดยนางสาวทศันีย ์มนุญพาณิชย ์ 
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