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คู่มอืส าหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกัส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีส่วนร่วม 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์   22/05/2558 16:47  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขท่ี 410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.
นราธิวาส โทร.0-7351-1048 ต่อ 701,704/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘
ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯและมีความประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์ใหย้ืน่ค  าขอต่อ
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ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีตนมีผูล้  าเนาอยูก่รณีไม่สามารถเดินทางมายืน่ค  าขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้ ้
อุปการะมาด าเนินการก็ได ้
 
 
 
 หลกัเกณฑ ์
 
 
ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
 
1. เป็นผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและท าการวินิจฉยัแลว้ 
 
2. มีภูมิล  าเนาอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
    3. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดท้ิงหรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
ไดใ้นการขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนกว่าหรือผูท่ี้มีปัญหาซ ้าซอ้นหรือผูท่ี้อยูอ่าศยั
อยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณาก่อน 
 
 
 วิธีการ 
 
 
    1. ผูป่้วยเอดส์ยืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินณท่ีท าการองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดว้ยตนเองหรือมอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได ้
 
    2. ผูป่้วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยูคุ่ณสมบติัว่าสมควรไดรั้บการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผูท่ี้มีปัญหาซ ้าซอ้นหรือเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐ 
 
    3.กรณีผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยูถื่อว่าขาดคุณสมบติัตามนยัแห่งระเบียบตอ้งไปยืน่ความประสงคต่์อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผูรั้บมอบ
อ านาจยืน่ค  าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

45 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 45 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง) 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยูแ่ละคุณสมบติั 
 

15 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 15 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบติัของผูท่ี้
ประสงครั์บการสงเคราะห์ 
 

3 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วนันบัจาก
ไดรั้บค าขอ (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวติัพร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบ้ริหาร
พิจารณา 
 

2 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วนันบัจาก
การออกตรวจ
สภาพความเป็นอยู ่
(ระบุระยะเวลาท่ี
ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมติั 
 

7 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วนันบัแต่
วนัท่ียืน่ค  าขอ 
(ระบุระยะเวลาท่ี
ใหบ้ริการจริง) 
2. ผูรั้บผดิชอบคือ
ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วน
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ทอ้งถ่ิน 
3. กรณีมี
ขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบั
การพิจารณาไดแ้ก่
สภาพความเป็นอยู่
คุณสมบติัหรือ
ขอ้จ ากดัดา้น
งบประมาณจะแจง้
เหตุขดัขอ้งท่ีไม่
สามารถใหก้าร
สงเคราะห์ใหผู้ข้อ
ทราบไม่เกิน
ระยะเวลาท่ี
ก  าหนด 
) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 13 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน

- 1 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนา 

2) 
ทะเบียนบา้น
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา 
(กรณีท่ีผูข้อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพผู ้
ประสงคข์อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด  าเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผูรั้บมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจ
ใหด้  าเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบญัชีเงิน - 1 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของ
ผูรั้บมอบอ านาจ 
(กรณีท่ีผูข้อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพผู ้
ประสงคข์อรับ
เงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายผุา่น
ธนาคารของผูรั้บ
มอบอ านาจ) 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางท่ียืน่ค  าขอ) โทร.0-7351-
1048 ต่อ 701,704 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส  
หมายเหตุ โทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร. 0-7351-6175 

3) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.naracity.go.th 
หมายเหตุ- 
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18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย รามจินตมาศ 
อนุมตัโิดย ชยัพฒัน์ไชยสวสัด์ิ 
เผยแพร่โดย AREEYA 

KONGKANCHANATHIP 
 

 
 

 


