้ ทะเบียนขอร ับเงินสงเคราะห์คา่ จ ัดการศพผูส
คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การขึน
้ ง
ู อายุตาม
ประเพณี
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานั กงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. มีอายุเกินหกสิบปี บริบรู ณ์ขน
ึ้ ไป
ั ชาติไทย
2. มีสญ
3. ผู ้สูงอายุอยูใ่ นครอบครัวทีย
่ ากจนตามข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
4. ไม่มญ
ี าติ หรือมีญาติแต่มฐ
ี านะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได ้
ผู ้สูงอายุยากจนและไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ให ้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกานัน หรือผู ้ใหญ่บ ้าน
หรือประธานชุมชน หรือผู ้อานวยการเขต หรือนายอาเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็ นผู ้ออกหนังสือรับรอง
ผู ้ยืน
่ คาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี ต ้องยืน
่ แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ผู ้สูงอายุ ตามประเพณี (แบบ สทส.01/1) และแบบรับรองการเป็ นผู ้จัดการศพผู ้สูงอายุของผู ้ยืน
่ ขอรับค่าจัดการศพผู ้สูงอายุ
ตามประเพณีของผู ้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพผู ้สูงอายุ กรณีอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) และไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ในปี ทต
ี่ าย (แบบ สทส.02/2)
ฉบับจริง พร ้อมเอกสารประกอบ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วน
ั ทีอ
่ อกใบมรณบัตร โดยต ้องยืน
่ เรือ
่ งต่อสานักงานเขตท ้องทีท
่ ี่
ื่ อยูใ่ นทะเบียนบ ้านหรือภูมล
ผู ้สูงอายุ มีชอ
ิ าเนาทีถ
่ งึ แก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย
หมายเหตุ
1) ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามที่ระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าที่
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ น
ื่ เพิม
่ เติม โดยผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไข
และ/หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่ คาขอละทิง้ คาขอโดย
เจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้
ผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
3) เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตบางกะปิ 189
ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240 โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5790-1 โทรสาร 0 2377 5494
ต่อ 5791/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (เปิ ดรับขึน
้ ทะเบียนภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วน
ั ทีอ
่ อก
ใบมรณบัตร ในวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว ้นวันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.))

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วันทาการ
ลาด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
ยืน
่ แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู ้สูงอายุตาม
ประเพณี และเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสาร (เฉพาะราย)
(ดาเนินการพร ้อมกับขัน
้ ตอนที่ 2)
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัตข
ิ องผู ้สูงอายุทงั ้ หมด พร ้อมแจ ้งผลการ
พิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สานั กงานเขตบางกะปิ

30 วันทาการ

ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สานั กงานเขตบางกะปิ

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประจาตัวประชาชนของผู ้ยืน
่ คาขอ)
2)
ใบมรณบ ัตรของผูส
้ ง
ู อายุ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
แบบคาขอร ับเงินสงเคราะห์ในการจ ัดการศพผูส
้ ูงอายุตาม
ประเพณี (แบบ สทส.01/1)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
แบบร ับรองการเป็นผูจ
้ ัดการศพผูส
้ ง
ู อายุของผูย
้ น
ื่ ขอร ับค่าจ ัดการ
ศพผูส
้ ง
ู อายุตามประเพณีของผูส
้ ง
ู อายุ (แบบ สทส.02/1)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
แบบร ับรองการจ ัดการศพผูส
้ ง
ู อายุ กรณีอยูใ่ นคร ัวเรือนยากจน
้ ฐาน (จปฐ.) และไม่ได้ร ับการ
ตามเกณฑ์ขอ
้ มูลความจาเป็นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ในปี ทีต
สารวจข้อมูลความจาเป็นพืน
่ าย (แบบ
สทส.02/2)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมกิจการผู ้สูงอายุ

กรมกิจการผู ้สูงอายุ

กรมกิจการผู ้สูงอายุ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานั กงานเขตบางกะปิ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ,
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5790-1 โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5791 ,
ฝ่ ายปกครอง โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5797 โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5757
(หมายเหตุ: (หมายเลขโทรศัพท์สานักงานเขต 50 เขต สามารถดาว์นโหลด ได ้ที่ https://goo.gl/3XwxrP))
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลาด ับ
ชือ
1)
แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี (แบบ สทส.01/1)
(หมายเหตุ: -)
2)
แบบรับรองการเป็ นผู ้จัดการศพผู ้สูงอายุของผู ้ยืน
่ ขอรับค่าจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณีของผู ้สูงอายุ (แบบ
สทส.02/1)
(หมายเหตุ: -)
3)
แบบรับรองการจัดการศพผู ้สูงอายุ กรณีอยูใ่ นครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) และ
ไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ในปี ทต
ี่ าย (แบบ สทส.02/2)
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
1. ผู ้สูงอายุอยูใ่ นครอบครัวทีย
่ ากจนตามข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.)
- ให ้ใช ้แบบรับรองการเป็ นผู ้จัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณีของผู ้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1)
2. ผู ้สูงอายุยากจนและไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.)
- ให ้ใช ้แบบรับรองการจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณีของผู ้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพ
ผู ้สูงอายุ กรณีอยูใ่ นครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) และไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ น
พืน
้ ฐาน (จปฐ.) ในปี ทต
ี่ าย (แบบ สทส.02/2)

