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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขอร ับการสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน : การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : รบัแจง้  
5. กฎหมายที ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี เก ี ยวข ้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั
วไป  
7. พื3นท ี ให ้บร ิการ : ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี มากท ี สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี น้อยท ี สุด 0  
10. ชื ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 
 
 
 



2/7 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื
อการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นพ.ศ. ๒๕๔๘
กาํหนดใหผู้ป่้วยเอดสที์
มีคณุสมบตัิครบถว้นตามระเบียบฯและมีความประสงคจ์ะขอรบัการสงเคราะหใ์หยื้
นคาํขอตอ่
ผูบ้รหิารทอ้งถิ
นที
ตนมีผูล้าํเนาอยู่กรณีไมส่ามารถเดนิทางมายื
นคาํขอรบัการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอาํนาจใหผู้้
อปุการะมาดาํเนินการก็ได ้
 
 หลกัเกณฑ ์
ผูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินสงเคราะหต์อ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี E 
 
1. เป็นผูป่้วยเอดสที์
แพทยไ์ดร้บัรองและทาํการวินิจฉยัแลว้ 
 
2. มีภมูิลาํเนาอยูใ่นเขตพื Eนที
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
 
3. มีรายไดไ้มเ่พียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดทิ Eงหรือขาดผูอ้ปุการะเลี Eยงดหูรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลี Eยงตนเองได้
ในการขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสที์
ไดร้บัความเดือดรอ้นกวา่หรือผูที้
มีปัญหาซํEาซอ้นหรือผูที้
อยูอ่าศยัอยู่
ในพื Eนที
หา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถึงบริการของรฐัเป็นผูไ้ดร้บัการพิจารณาก่อน 
 
 วิธีการ 
    1. ผูป่้วยเอดสยื์
นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นณที
ทาํการองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นดว้ยตนเองหรือมอบอาํนาจใหผู้อ้ปุการะมาดาํเนินการก็ได ้
 
    2. ผูป่้วยเอดสร์บัการตรวจสภาพความเป็นอยู่คณุสมบตัวิ่าสมควรไดร้บัการสงเคราะหห์รือไมโ่ดยพิจารณาจากความ
เดือดรอ้นเป็นผูที้
มีปัญหาซํEาซอ้นหรือเป็นผูที้
อยู่อาศยัอยูใ่นพื Eนที
หา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถึงบรกิารของรฐั 
 
    3.กรณีผูป่้วยเอดสที์
ไดร้บัเบี Eยยงัชีพยา้ยที
อยูถื่อวา่ขาดคณุสมบตัติามนยัแหง่ระเบียบตอ้งไปยื
นความประสงคต์อ่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นแหง่ใหมที่
ตนยา้ยไปเพื
อพิจารณาใหม ่
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13. ขั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที ร ับผิดชอบ 

ท ี  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที้
ประสงคจ์ะขอรบัการ
สงเคราะหห์รือผูร้บัมอบ
อาํนาจยื
นคาํขอพรอ้ม
เอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบคาํรอ้ง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

45 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยูแ่ละ
คณุสมบตัิ 
 

15 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคณุสมบตัขิองผูที้

ประสงคร์บัการสงเคราะห ์
 

3 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัทาํทะเบียนประวตัพิรอ้ม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพื
อเสนอผูบ้รหิาร
พิจารณา 
 

2 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

( ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วนันบัจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู่) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุตัิ 
 

7 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วนันบัแต่
วนัที
ยื
นคาํขอ 
(ระบรุะยะเวลาที

ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. ผูร้บัผิดชอบคือ
ผูบ้รหิารองคก์ร
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ที  ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครองสว่น
ทอ้งถิ
น 
3. กรณีมี
ขอ้ขดัขอ้งเกี
ยวกบั
การพิจารณา
ไดแ้ก่สภาพความ
เป็นอยู่คณุสมบตัิ
หรือขอ้จาํกดัดา้น
งบประมาณ
จะแจง้เหตขุดัขอ้ง
ที
ไมส่ามารถให้
การสงเคราะหใ์หผู้้
ขอทราบไมเ่กิน
ระยะเวลาที

กาํหนด 
) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 13 วนั 
 

14. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัEนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื�นที�ออกให้

- 1 1 ชุด - 
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ที  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที�มีรูปถ่าย

พร้อมสาํเนา 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสาํเนา 

(กรณีที�ผู้ขอรับ

เงินเบี/ยยังชีพผู้

ประสงคข์อรับ

เงินเบี/ยยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบี/ยยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดาํเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื�นที�ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที�มีรูปถ่าย

พร้อมสาํเนาของ

ผู้รับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให้

- 1 1 ชุด - 
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ที  รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ดาํเนินการแทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสาํเนาของ

ผู้รับมอบอํานาจ 

(กรณีที�ผู้ขอรับ

เงินเบี/ยยังชีพผู้

ประสงคข์อรับ

เงินเบี/ยยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบี/ยยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของผู้รับ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ ื น ๆ  สาํหร ับยื นเพ ิ มเตมิ 

ท ี  รายการเอกสาร
ยื นเพ ิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิNไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 
 

 
 


