คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
หน่วยงานที่ให้บริการ : สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. มีสัญชาติไทย
3. ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
4. ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้
ผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
หรือประธานชุมชน หรือผู้อานวยการเขต หรือนายอาเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรั บรอง
ผู้ยื่นคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ต้องยื่นแบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ผู้สูงอายุ ตามประเพณี (แบบ สทส.01/1) และแบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้ยื่นขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณีของผู้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และไม่ได้รับการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปีที่ตาย (แบบ สทส.02/2)
ฉบับจริง พร้อมเอกสารประกอบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร โดยต้องยื่นเรื่องต่อสานักงานเขตท้องที่ที่
ผู้สูงอายุ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลาเนาที่ถึงแก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าว
ให้ผู้ยื่นคาขอหรือูได้
ผุ้ รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคม สานักงานเขตราชเทวี
เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 023544202/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (เปิดรับขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
ออกใบมรณบัตร ในวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (เฉพาะราย)
(ดาเนินการพร้อมกับขั้นตอนที่ 2)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สานักงานเขตราชเทวี

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุทั้งหมด พร้อมแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สานักงานเขตราชเทวี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ)
2) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ –

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

3)

แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
(แบบ สทส.01/1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

กรมกิจการผู้สูงอายุ

4)

แบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้ยื่นขอรับค่าจัดการ
ศพผู้สูงอายุตามประเพณีของผู้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) แบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีอยู่ในครัวเรือนยากจนตาม
เกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และไม่ได้รับการสารวจ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปีที่ตาย (แบบ สทส.02/2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคม สานักงานเขตราชเทวี
(หมายเหตุ: (หมายเลขโทรศัพท์ 023544202))
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ สทส.01/1)
(หมายเหตุ: -)
2) แบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้ยื่นขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของผู้สูงอายุ (แบบ
สทส.02/1)
(หมายเหตุ: -)
3) แบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และไม่ได้รับการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปีที่ตาย (แบบ สทส.02/2)
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
1. ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
- ให้ใช้แบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของผู้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1)
2. ผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
- ให้ใช้แบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของผู้สูงอายุ (แบบ สทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพ
ผู้สูงอายุ กรณีอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และไม่ได้รับการสารวจข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ในปีที่ตาย (แบบ สทส.02/2)

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักพัฒนาสังคม สานักพัฒนาสังคม สานักพัฒนาสังคม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 30.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม สานักงานเขตราชเทวี ณัฏฐ์ณิชาภา

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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วันที่เผยแพร่คู่มือ: 18/11/2559

