คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขึนทะเบี
้
ยนขอรบ
ั เงินสงเครำะห์คำ่ จ ัดกำรศพผูส
้ ูงอำยุตำมประเพณี
หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
ิ ปี บริบูรณ์ ขน
1. มีอายุเกินหกสบ
ึ้ ไป
2. มีสัญชาติไทย
3. ผู ้สูงอายุอยู่ในครอบครัวทีย
่ ากจนตามข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
4. ไม่มญ
ี าติ หรือมีญาติแต่มฐี านะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณี ได ้
ผู ้สูงอายุยากจนและไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ให ้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารสว่ นตาบล หรือกานัน หรือผู ้ใหญ่บ ้าน หรือ
ื รับรอง
ประธานชุมชน หรือผู ้อานวยการเขต หรือนายอาเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็ นผู ้ออกหนังสอ
ผู ้ยื่นคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี ต ้องยื่นแบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู ้สูงอายุ
ตามประเพณี (แบบ สทส.01/1) และแบบรับรองการเป็ นผู ้จัดการศพผู ้สูงอายุของผู ้ยื่นขอรับค่าจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี
ของผู ้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพผู ้สูงอายุ กรณี อยูใ่ นครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข ้อมูลความจาเป็ น
พืน
้ ฐาน (จปฐ.) และไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ในปี ทีต
่ าย (แบบ สทส.02/2) ฉบั บจริง พร ้อมเอกสาร
ื่ อยู่ในทะเบียน
ประกอบ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วันทีอ
่ อกใบมรณบั ตร โดยต ้องยื่นเรือ
่ งต่อสานักงานเขตท ้องทีท
่ ผ
ี่ ู ้สูงอายุ มีชอ
บ ้านหรือภูมล
ิ าเนาทีถ
่ งึ แก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย
หมายเหตุ
1) ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ่ ะ
จัดทาบั นทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ ื่นเพิม
่ เติม โดยผู ้ยื่นคาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/
่ นัน
หรือยื่นเอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดในบั นทึกดังกล่าว มิเชน
้ จะถือว่าผู ้ยื่นคาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้
ยื่นคาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบั นทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบั นทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยื่นคาขอหรือผุ ูู้
ได ้รับมอบอานาจไวเป็
้ นหลักฐาน
3) เจ ้าหน ้าทีจ่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยื่นคาขอรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพ
่ จิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ช่องทำงกำรให้บร ิกำร

สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสงั คม สานักงานเขตบางนา
888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6082-4
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5268
http://www.bangkok.go.th/bangna//ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. ( มีพักเทีย
่ ง)

(หมายเหตุ: (เปิ ดรับขึน
้ ทะเบียนภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วันทีอ
่ อก
ใบมรณบั ตร ในวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว ้นวันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.))
ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว่ นงำนทีร่ บผิดชอบ
ั
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วันทาการ
ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นแบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู ้สูงอายุตาม
ประเพณี และเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสาร (เฉพาะราย)
(ดาเนินการพร ้อมกับขัน
้ ตอนที่ 2)
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบคุณสมบั ตข
ิ องผู ้สูงอายุทงั ้ หมด พร ้อมแจ ้งผลการ
พิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
30 นาที

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
สานักพัฒนาสังคม

30 วันทาการ

สานักพัฒนาสังคม

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (บั ตรประจาตัวประชาชนของผู ้ยื่นคาขอ)
2)
ใบมรณบ ัตรของผูส
้ ูงอำยุ
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3)
แบบคำขอร ับเง ินสงเครำะห ์ในกำรจ ัดกำรศพผูส
้ ูงอำยุตำม
ประเพณี (แบบ สทส.01/1)
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4)
แบบรบรองกำรเป
ั
็ นผูจ้ ัดกำรศพผูสู
้ งอำยุของผูย
้ น
ื่ ขอรบค่
ั ำจ ัดกำร
ศพผูส
้ ูงอำยุตำมประเพณีของผูส
้ ูงอำยุ (แบบ สทส.02/1)
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
แบบรบรองกำรจ
ั
ัดกำรศพผูส
้ ูงอำยุ กรณีอยูใ่ นคร ัวเรือนยำกจน
ตำมเกณฑ์ข้อมูลควำมจำเป็นพืน
้ ฐำน (จปฐ.) และไม่ได้ร ับกำร
สำรวจข้อมูลควำมจ ำเป็นพืน
้ ฐำน (จปฐ.) ในปี ทีตำย
่
(แบบ
สทส.02/2)
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบั บ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมกิจการผู ้สูงอายุ

กรมกิจการผู ้สูงอายุ

กรมกิจการผู ้สูงอายุ

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
1)
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคม สานักงานเขตบางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260 โทรศัพท์ 02 173 5253 - 7 ต่อ 6082-4
โทรสาร 02 173 5268 http://www.bangkok.go.th/bangna/
ั ท์สานักงานเขต 50 เขต สามารถดาว์นโหลด ได ้ที่ https://goo.gl/3XwxrP))
(หมายเหตุ: (หมายเลขโทรศพ
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ .1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
แบบฟอร ์ม ต ัวอย่ำงและคู ่มอ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
ชื่อแบบฟอร ์ม
1)
แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี (แบบ สทส.01/1)
(หมายเหตุ: -)
2)
แบบรับรองการเป็ นผู ้จัดการศพผู ้สูงอายุของผู ้ยื่นขอรับค่าจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี ของผู ้สูงอายุ (แบบ
สทส.02/1)
(หมายเหตุ: -)
3)
แบบรับรองการจัดการศพผู ้สูงอายุ กรณี อยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) และ
ไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ในปี ทีต
่ าย (แบบ สทส.02/2)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
1. ผู ้สูงอายุอยู่ในครอบครัวทีย
่ ากจนตามข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.)
้
- ให ้ใชแบบรั
บรองการเป็ นผู ้จัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี ของผู ้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1)
2. ผู ้สูงอายุยากจนและไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.)
้
- ให ้ใชแบบรั
บรองการจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี ของผู ้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพผู ้สูงอายุ
กรณี อยูใ่ นครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) และไม่ได ้รับการสารวจข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน
(จปฐ.) ในปี ทีต
่ าย (แบบ สทส.02/2)

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การขึน
้ ทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์คา่ จัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักพัฒนาสังคม สานักพัฒนาสังคม ส านักพัฒนาสังคม
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: ขึน
้ ทะเบียน
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)ประกาศกระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์ เรือ
่ ง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขการคุ ้มครอง การ
สง่ เสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557
ระด ับผลกระทบ: บริการทีม
่ ค
ี วามสาคัญด ้านเศรษฐกิจ /สังคม
พื้นทีใ่ ห้บร ิกำร: ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรือ
่ ง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขการคุ ้มครอง การสง่ เสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.
2557
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0

ข้อมูลสถิต ิของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู ่ม ือประชำชน: การขึน
้ ทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์คา่ จัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี สานักงานเขตบางนา
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

