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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขึนทะเบียนขอรั บเงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชื*อกระบวนงาน:การขึ %นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์คา่ จัดการศพผู้สงู อายุตามประเพณี
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ %นทะเบียน
5. กฎหมายที*ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที*เกี*ยวข้ อง:
1) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์เรื องกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการ
คุม้ ครองการส่งเสริ มและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนที*ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที*กาํ หนดระยะเวลา ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
เรื องกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการคุ้มครองการส่งเสริ มและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณีพ.ศ. 2557
ระยะเวลาที*กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี*ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที*มากที*สุด 0
จํานวนคําขอที*น้อยที*สุด 0
10. ชื*ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขึ %นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์คา่ จัดการศพผู้สงู อายุตามประเพณีสํานักงาน
เขตตลิงชันนายศรายุทธบัวบุญสําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 08:30
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิ การสังคมสํานักงานเขตตลิ งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชัก
พระเขตตลิ งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 434 3148 โทรสาร 02 434 3148/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง1 แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
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หมายเหตุ (เปิ ดรับขึ1นทะเบี ยนภายใน 30 วันนับตัง1 แต่วนั ที ออกใบมรณบัตรในวันจันทร์ –ศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื*อนไข(ถ้ ามี) ในการยื*นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. มีอายุเกินหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ %นไป
2. มีสญ
ั ชาติไทย
3. ผู้สงู อายุอยูใ่ นครอบครัวทียากจนตามข้ อมูลความจําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
หรื อกรุงเทพมหานครหรื อเมืองพัทยา
4. ไม่มีญาติหรื อมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้
ผู้สงู อายุยากจนและไม่ได้ รับการสํารวจข้ อมูลความจําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยหรื อ
กรุงเทพมหานครหรื อเมืองพัทยาให้ นายกเทศมนตรี หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลหรื อกํานันหรื อผู้ใหญ่บ้านหรื อ
ประธานชุมชนหรื อผู้อํานวยการเขตหรื อนายอําเภอหรื อนายกเมืองพัทยาเป็ นผู้ออกหนังสือรับรอง
ผู้ยืนคําขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สงู อายุตามประเพณีต้องยืนแบบคําขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ผู้สงู อายุตามประเพณี (แบบสทส.01/1) และแบบรับรองการเป็ นผู้จดั การศพผู้สงู อายุของผู้ยืนขอรับค่าจัดการศพ
ผู้สงู อายุตามประเพณีของผู้สงู อายุ (แบบสทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพผู้สงู อายุกรณีอยูใ่ นครัวเรื อนยากจน
ตามเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.) และไม่ได้ รับการสํารวจข้ อมูลความจําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.) ในปี ทีตาย
(แบบสทส.02/2) ฉบับจริ งพร้ อมเอกสารประกอบภายใน 30 วันนับตังแต่
% วนั ทีออกใบมรณบัตรโดยต้ องยืนเรื องต่อ
สํานักงานเขตท้ องทีทีผู้สงู อายุมีชืออยูใ่ นทะเบียนบ้ านหรื อภูมิลําเนาทีถึงแก่ความตายในขณะถึงแก่ความตาย
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
%
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
% เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ อง
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ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
% อว่าผู้ยืนคําขอละ
ทิ %งคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผุ้◌ูได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที*รับผิดชอบ
ที*

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนแบบคําขอรับเงิน
30 นาที
สงเคราะห์ในการจัดการศพ
ผู้สงู อายุตามประเพณีและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร
(เฉพาะราย) (ดําเนินการ
พร้ อมกับขันตอนที
%
2)

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง
ผู้สงู อายุทงหมดพร้
ั%
อมแจ้ ง
ผลการพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที*
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

30 วันทําการ ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
%
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื*นคําขอ

หมายเหตุ

-

-
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที*ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที*
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1) ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้
ยืนคําขอ)

15.2) เอกสารอื*น ๆ สําหรั บยื*นเพิ*มเติม
ที*
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื*นเพิ*มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบมรณบัตรของ
ผู้สงู อายุ
แบบคําขอรับเงิน
สงเคราะห์ในการ
จัดการศพ
ผู้สงู อายุตาม
ประเพณี (แบบ
สทส.01/1)
แบบรับรองการ
เป็ นผู้จดั การศพ
ผู้สงู อายุของผู้ยืน
ขอรับค่าจัดการ
ศพผู้สงู อายุตาม
ประเพณีของ
ผู้สงู อายุ (แบบ
สทส.02/1)
แบบรับรองการ
จัดการศพ
ผู้สงู อายุกรณีอยู่
ในครัวเรื อน
ยากจนตาม

กรมการปกครอง

1

กรมกิจการ
ผู้สงู อายุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมกิจการ
ผู้สงู อายุ

1

0

ฉบับ

-

กรมกิจการ
ผู้สงู อายุ

1

0

ฉบับ

-
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ที*

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื*นเพิ*มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เกณฑ์ข้อมูล
ความจําเป็ น
พื 5นฐาน (จปฐ.)
และไม่ได้ รับการ
สํารวจข้ อมูล
ความจําเป็ น
พื 5นฐาน (จปฐ.)
ในปี ทีตาย (แบบ
สทส.02/2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลอง
ชักพระเขตตลิงชันกรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 434 3148 โทรสาร 02 434 3148
หมายเหตุ(หมายเลขโทรศัพท์สํานักงานเขต 50 เขตสามารถดาว์นโหลดได้ที https://goo.gl/3XwxrP)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สงู อายุตามประเพณี (แบบสทส.01/1)
2)

แบบรับรองการเป็ นผู้จดั การศพผู้สงู อายุของผู้ยืนขอรับค่าจัดการศพผู้สงู อายุตามประเพณีของผู้สงู อายุ (แบบ
สทส.02/1)
-

3)

แบบรับรองการจัดการศพผู้สงู อายุกรณีอยูใ่ นครัวเรื อนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.)
และไม่ได้ รับการสํารวจข้ อมูลความจําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.) ในปี ทีตาย (แบบสทส.02/2)
-
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19. หมายเหตุ
1. ผู้สงู อายุอยูใ่ นครอบครัวทียากจนตามข้ อมูลความจําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.)
- ให้ ใช้ แบบรับรองการเป็ นผู้จดั การศพผู้สงู อายุตามประเพณีของผู้สงู อายุ (แบบสทส.02/1)
2. ผู้สงู อายุยากจนและไม่ได้ รับการสํารวจข้ อมูลความจําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.)
- ให้ ใช้ แบบรับรองการจัดการศพผู้สงู อายุตามประเพณีของผู้สงู อายุ (แบบสทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพ
ผู้สงู อายุกรณีอยูใ่ นครัวเรื อนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.) และไม่ได้ รับการสํารวจข้ อมูลความ
จําเป็ นพื %นฐาน (จปฐ.) ในปี ทีตาย (แบบสทส.02/2)

วันที*พมิ พ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั % 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

