คู่มือสําหรับประชาชน
การขอการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองระนอง
ขอบเขต / ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองระนอง
โทรศัพท์ 077-826-052

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.00น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะ
ขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคําขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทีตนมีภูมิลําเนาอยู่ กรณีไม่สามรถเดินทางยื่นคํา
ขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
(2) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ํา
ซ้อม หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1 ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ
ที่ทําการองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้
2 ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์
หรือไม่ โดยพิจารณาจากความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ําซ้อน หรือเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3 กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบฯ
ต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
3. ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน

การรับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองระนอง 077-822-706

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบคําขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทะเบียนเลขที่….........................../................
แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ..............
ผู้ยื่นคําขอฯ
[ ] แจ้งด้วยตนเอง
[ ] ผู้ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเป็น................................กับผู้ป่วยเอดส์ที่
ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล........................................................เลขประจําตัวประชาชน .........................................................................
ที่อยู.่ ..............................................................................................................โทรศัพท์.....................................................
เขียนที.่ ............................................................
วันที.่ ......................เดือน....................................พ.ศ. .....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.........................................นามสกุล...................................................
เกิดวันที.่ .....................เดือน................................................ พ.ศ. ................อายุ..............ปี สัญชาติ............................
มีชื่ออยู่ในสําเนาทะเบียนบ้านเลขที.่ .................หมู่ท.ี่ ................ตรอก/ซอย....................ถนน.................... ตําบล/แขวง
.......................อําเภอ/เขต...................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย.์ .................... โทรศัพท์...............................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่นคําขอ □ .............................................................................
สถานภาพสมรส □ โสด □ สมรส □ หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
□ อื่นๆ .......................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้……………………………………………….โทรศัพท์...................................................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น □ บิดา-มารดา □ บุตร
□ สามี-ภรรยา
□ พี่น้อง
□ อื่นๆ .....................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ □ ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ □ อยู่ในบัญชีสํารองสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .................. โดยวิธี
ดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธ)ี
□ รับเงินสดด้วยตนเอง
□ รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
□ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
□ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
□ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
□ สําเนาทะเบียนบ้าน
□ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง
□ หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคํา
ขอฯ แทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ
(ลงชื่อ)...................................เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
(..........................................................)
(........................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทําเครื่องหมาย  ลงในช่องหน้าข้อความที่ต้องการ

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน □ ........................................................... แล้ว
□  เป็นผู้มสี ิทธิครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ดังนี.้ ...............................................................................................................................................

(ลงชื่อ) .......................................................... เจ้าหน้าที่ผรู้ ับจดทะเบียน
(...............................................)
ตําแหน่ง..................................................
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน .................................................................
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี้
□ สมควรรับขึ้นทะเบียน
□ ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
(..........................................)
กรรมการ

(.......................................)

(..........................................)

กรรมการ

กรรมการ

คําสั่ง
□ รับขึ้นทะเบียน
□  ไม่รับขึ้นทะเบียน
□ อื่นๆ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................
.......................................................................
............ / ................................. / .................

หนังสือมอบอํานาจ

ที่ ...................................................................
วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ..................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ...................................................................... ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร .......................................
เลขที่ .................................................. ออกให้ ณ ................................ เมื่อวันที่ ............................... อยู่บ้านเลขที่ ..........
หมู่ที่ ............ ตรอก / ซอย ............................ ถนน......................... แขวง / ตําบล .......................................................
เขต / อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................................
ขอมอบอํานาจให้ ............................................................................... ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร ..............................................
เลขที่ .................................................. ออกให้ ณ .............................. เมื่อวันที่ ............................ อยู่บ้านเลขที่ .............
หมู่ที่ ............ ตรอก / ซอย ............................. ถนน............................ แขวง / ตําบล .......................................
เขต / อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................................
เป็นผู้มีอํานาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้า ได้
กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ ........................................................ ผู้มอบอํานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ ผู้รับมอบอํานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ พยาน
(.....................................................)
หลักฐานประกอบของผู้รับมอบอํานาจ
□สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
□สําเนาทะเบียนบ้าน
□ เอกสารอื่นๆ............................................

