แนวทางการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดมี ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง
การสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
คุณสมบัติของผูสูงอายุที่ถึงแกกรรม
๑. อายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป
๒. สัญชาติไทย
๓. ผูสูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตยังไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
หรือยังไมไดลงทะเบียนใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผูใหญบาน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เปนผูรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุกําหนด ระยะเวลา
ในการยื่นคําขอภายในกําหนด หกเดือนนับตั้งแตวันที่ออกใบมรณบัตร
ผูยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหในการจัดการศพ หมายถึง ผูที่รับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี ซึ่งไดแก บิดา
มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่นองของผูเสียชีวิต รวมทั้งมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ
ผูใหคํารับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี หมายถึง ผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน
หรือผูใหญบาน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน หรือ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ผูปกครองสถานสงเคราะห ผูปกครองสถานดูแลผูอํานวยการสถาน
คุมครอง หรือผูปกครองสถานใด ๆ ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ผูยื่นคําขอและผูรับรองตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน)
เอกสารประกอบของผูยื่นคํารอง (กรณีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ)
๑. แบบคําขอรับเงินสงเคราะหและรับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี (ศผส.๐๑)
๒. แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ Krungthai Corporate Online
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาหนาบัญชีธนาคารของผูยื่นคําขอ (ธนาคารทุกแหง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๕. สําเนาบัตรขาราชการของผูรับรอง
จํานวน ๑ ฉบับ
๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสียชีวิต
จํานวน ๑ ฉบับ
๗. สําเนาใบมรณบัตรของผูสูงอายุที่เสียชีวิต
จํานวน ๑ ฉบับ
๘. สําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูสูงอายุที่เสียชีวิต
จํานวน ๑ ฉบับ
เอกสารประกอบของผูยื่นคําขอ(กรณีมีไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐแตมีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ)
๑. แบบคําขอรับเงินสงเคราะหและรับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี (ศผส.๐๑)
๒. แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ศผส.๐๒)
๓. แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ Krungthai Corporate Online
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
จํานวน ๑ ฉบับ
๕. สําเนาหนาบัญชีธนาคารของผูยื่นคําขอ (ธนาคารทุกแหง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๖. สําเนาบัตรขาราชการของผูรับรอง
จํานวน ๑ ฉบับ
๗. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสียชีวิต
จํานวน ๑ ฉบับ
๘. สําเนาใบมรณบัตรของผูสูงอายุที่เสียชีวิต
จํานวน ๑ ฉบับ
สถานที่ยื่นคําขอ ยื่นไดที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย หรือที่วาการอําเภอหรือสํานักงาน
เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล
ขั้นตอนการใหความชวยเหลือ
๑. เมื่อคุณสมบัติและหลักฐานครบถวนและถูกตอง นําเสนอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย
ผูมีอํานาจอนุมัติเงินสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี รายละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน)
๒. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงิน ผานระบบ Krungthai Corporate Online
๓. แจงการโอนเงินผานบัญชีธนาคารใหหนวยงานทองถิ่นตามภูมิลําเนาของผูยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหการจัดการศพ
ตามประเพณี

คุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

1 สัญชาติไทย
2 อายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป
3 รายไดของผูลงทะเบียนไมเกิน 100,000 บาทตอคนตอป
4 ไมมีทรัพยสินทางการเงิน ไดแก เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือ
มีทรัพยสินทางการเงินดังกลาว จะตองมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
5 ไมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายหรือถาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ดังกลาว จะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
5.1 ที่อยูอาศัยที่เปนที่ดินและสิ่งปลูกสราง (บานพรอมที่ดิน)
1) กรณีอยูอาศัยอยางเดียว
1.1) บานหรือทาวเฮาสตองมีพื้นที่ไมเกิน 25 ตารางวา
1.2) หองชุดตองมีพื้นที่ไมเกิน 35 ตารางเมตร
2) กรณีเปนที่อยูอาศัย และใชประโยชนจากที่ดินเพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน 10 ไร หรือ
ในกรณีที่ใชประโยชนที่ดินเพื่อการอื่นที่ไมใชเพื่อการเกษตรจะตองมีพื้นที่ไมเกิน 1 ไร
5.2 ที่ดินแยกจากที่อยูอาศัย
1) ในกรณีที่ใชประโยชนที่ดินเพื่อการอื่นที่ไมใชเพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน 1 ไร
2) ในกรณีที่ใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน 10 ไร

แบบ ศผส. 01
แบบคําขอรับเงินสงเคราะห และรับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี

เขียนที่......................................................
วัน.............เดือน.......................พ.ศ…..................

สวนที่ 1 : สําหรับผูยื่นขอรับเงินสงเคราะหคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................อายุ...............ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน..........................................
ออกใหโดย........................................วันออกบัตร......................................วันหมดอายุ..........................................อาชีพ..........................................
อยูบานเลขที่...............หมูที่..........ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................... ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย. ................................โทรศัพท.................................................
โทรศัพทมือถือ........................................................
มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ผู สู ง อายุ ที่ ต ายในฐานะเป น ...........................................และเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศพผู สู ง อายุ
โดยไดรับความยินยอมจากบิดา/มารดา/บุตร/พี่นอง/เครือญาติ/ของผูสูงอายุที่ตายใหเปนผูรับเงินสงเคราะหคาจัดการศพของผูสูงอายุที่ตาย
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................... อายุ ..........................ป
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.............................................................ออกใหโดย.............................................วันออกบัตร..........................................
วันหมดอายุ..................................อาศัยอยูบานเลขที่....................หมูที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย. .....................................
ถึงแกกรรมดวยสาเหตุ.................................................................................................เมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ...............................
ตามใบมรณบัตรเลขที่.........................................ออกใหโดย........................................เมื่อวันที่..............เดือน...........................พ.ศ........................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารที่ไดยื่นนี้เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไมเคยไดรับเงินสงเคราะหในการจัดการศพ
ผูสูงอายุรายนี้มากอน หากขอความและเอกสารที่ยื่นเรื่องนี้เปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหดําเนินการตามกฎหมาย
ขาพเจาตกลงยินยอมใหเปดเผยขอมูลสว นบุคคลของขาพเจาและขอมูลในบัตรประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใชแ ก
หน ว ยงานของรั ฐ และยิ น ยอมให ห น ว ยงานของรั ฐ ร อ งขอ สอบถามและใช ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของข า พเจ า แก ห น ว ยงานของรั ฐ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ประโยชน ใ นการพิ จ ารณาจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารและหรือ เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น ตามกฎหมายของรั ฐ และหรื อ
เพื่ อ ประโยชน ใ นการวางแผนให ค วามช ว ยเหลื อ ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยให ถื อ ว า คู ฉ บั บ และบรรดาสํ า เนา ภาพถ า ย
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ทําขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน
(ลงชื่อ)...........................................................ผูยื่นคําขอ
(...........................................................)
วันที่............/............../................
------------------------------------------------------------------------------------สวนที่ 2 ขอมูลผูใหการรับรองผูรบั ผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี
เขียนที่.......................................................
วัน............เดือน.......................พ.ศ...................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................ตําแหนง...............................................................................
สังกัดหนวยงาน............................................................................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................
ออกใหโดย.........................................................วันออกบัตร........................................................วันหมดอายุ.........................................................
อยูบานเลขที่................หมูที่........ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท...................................
ขอรับรองวาผูยื่นคําขอดังกลาวเปนผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสงู อายุรายนี้จริง
(ลงชื่อ)...........................................................ผูรับรอง
(..........................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่.............../.................../..........................

แบบ ศผส.02

แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
แตยังไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือยังไมไดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
เขียนที่.................................................................
วัน ...............เดือน.......................พ.ศ..................
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) .................................................................ตําแหนง.......................................................................
สังกัดหนวยงาน..........................................................................................................................................................อายุ.........................ป
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................................................................ออกใหโดย.................................................
วันออกบัตร.............................วันหมดอายุ...........................อยูบานเลขที่..................หมูที่..............หมูบาน...............................................
ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย. ...............................โทรศัพท...................................................................................
โทรศัพทมือถือ ................................................................................................
ขาพเจาขอรับ รองวาผูสูงอายุที่ตายชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................อายุ..............ป

มีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตยังไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือยังไมไดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

ขาพเจาตกลงยิน ยอมใหเปด เผยขอ มูลสวนบุค คลของขาพเจาและขอ มูลในบัต รประชาชนพรอ มภาพใบหนาของ
ขาพเจาไปใชแ กหนวยงานของรัฐและยิน ยอมใหหนวยงานของรัฐรอ งขอ สอบถามและใชข อ มูลสวนบุค คลของขาพเจาแก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการและหรือเพื่อประโยชนในการดําเนินตามกฎหมายของ
รัฐ และหรือเพื่อ ประโยชนในการวางแผนใหค วามชวยเหลือ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใหถือ วาคูฉบับ และบรรดาสําเนา
ภาพถา ย ขอ มู ลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อโทรสารที่ ทําขึ้น จากหนั งสื อให ค วามยิน ยอมฉบั บ นี้ เป น หลัก ฐานในการให ค วามยิ นยอม
ของขาพเจาเชนเดียวกัน

(ลงชื่อ) .........................................................ผูรับรอง
(.......................................................)
ตําแหนง.........................................................

วันที่ ......... /.................... /..............

หมายเหตุ : ผูอํา นวยการเขต หรือ นายอํา เภอ หรือ กํา นัน หรือผูใหญ บาน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เปนผูใหการรับรองผูสูงอายุที่ตาย (พรอมแนบสําเนาประชาชน/หรือบัตรขาราชการผูรับรอง)
*โดยผูยื่นคําขอและผูรับรอง ตองไมเปนบุคคลเดียวกัน*

เลขที่.................
แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ
KTB Corporate Online
วันที่ .......... เดือน...................... พ.ศ. .............
เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย
ขาพเจา.............................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
อยูบานเลขที่........................ หมู .................................ถนน...............................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย.........................................
ขอรั บ เงิ น ผ า นระบบ KTB Corporate Online โดยได แ นบสํ า เนาหน า สมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร
มาเพื่อเปนหลักฐานดวยแลว
กรณีเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ที่สังกัดสวนราชการผูจาย
เพื่อเขาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใชสําหรับรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน
บัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................สาขา..........................................................
ประเภท....................................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร......................................................
เพื่อเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น
บัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................สาขา..........................................................
ประเภท....................................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร......................................................


กรณีเปนบุคคลภายนอก เพื่อเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร.....................................................................
สาขา..............................ประเภท...........................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร...................................

และเมื่ อ สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรมโอนเงิ น ผ า นระบบ KTB Corporate Online แล ว ให ส ง ข อ มู ล การโอนเงิ น
ผานชองทาง
ขอความแจงเตือนผานโทรศัพทมือถือ (SMS) ที่เบอรโทรศัพท.........................................................
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e–mail) ตาม e–mail address……………………………………………............
ลงชื่อ.......................................................ผูมีสิทธิรับเงิน
(......................................................)

หมายเหตุ : เลขที่ของแบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ KTB Corporate Online ใหระบุหมายเลข
กํากับเรียงกันไปทุกฉบับ เพื่อประโยชนในการจัดทําทะเบียนคุมการโอนเงิน

