
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนขอรบัเงนิสงเคราะหค์า่จดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณี 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายพัฒนาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. มอีายเุกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไป 

 

2. มสีญัชาตไิทย 

 

3. ผูส้งูอายอุยูใ่นครอบครัวทีย่ากจนตามขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดไทย หรอื

กรุงเทพมหานคร หรอืเมอืงพัทยา 

 

4. ไมม่ญีาต ิหรอืมญีาตแิตม่ฐีานะยากจนไมส่ามารถจัดการศพตามประเพณีได  ้

 

     ผูส้งูอายยุากจนและไมไ่ดรั้บการส ารวจขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดไทย หรอื

กรุงเทพมหานคร หรอืเมอืงพัทยา ใหน้ายกเทศมนตร ีหรอืนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หรอืก านัน หรอืผูใ้หญบ่า้น หรอื

ประธานชมุชน หรอืผูอ้ านวยการเขต หรอืนายอ าเภอ หรือนายกเมอืงพัทยา เป็นผูอ้อกหนังสอืรับรอง  

 

 ผูย้ืน่ค าขอรับเงนิสงเคราะหใ์นการจัดการศพผูส้งูอายตุามประเพณี ตอ้งยืน่แบบค าขอรับเงนิสงเคราะหใ์นการจัดการศพผูส้งูอาย ุ

ตามประเพณี (แบบ สทส.01/1) และแบบรับรองการเป็นผูจ้ัดการศพผูส้งูอายขุองผูย้ืน่ขอรับคา่จัดการศพผูสู้ งอายตุามประเพณี

ของผูส้งูอาย ุ(แบบ สทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพผูส้งูอาย ุกรณีอยูใ่นครัวเรอืนยากจนตามเกณฑข์อ้มลูความจ าเป็น

พืน้ฐาน (จปฐ.) และไมไ่ดรั้บการส ารวจขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ในปีทีต่าย (แบบ สทส.02/2) ฉบบัจรงิ พรอ้มเอกสาร

ประกอบ ภายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัทีอ่อกใบมรณบตัร โดยตอ้งยืน่เรือ่งตอ่ส านักงานเขตทอ้งทีท่ีผู่ส้งูอาย ุมชี ือ่อยูใ่นทะเบยีน

บา้นหรอืภมูลิ าเนาทีถ่งึแกค่วามตาย ในขณะถงึแกค่วามตาย  

 

หมายเหต ุ

 

1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นต ามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึ                     ความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค า ขอจะตอ้ง

ด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลา         ทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละ

ทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบ      ส าเนาบนัทกึความ

บกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผุ ู้ ไูดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอรับทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ. 

การอ านวยความสะดวก           ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายพัฒนาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม ส านักงานเขตทววีฒันา 
เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 
10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (เปิดรับขึน้ทะเบยีนภายใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัทีอ่อก
ใบมรณบตัร ในวนัจันทร ์– ศกุร ์ยกเวน้วนัหยดุราชการ และ

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 



วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ระหวา่งเวลา 08.00 – 16.00 น.))  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่แบบค าขอรับเงนิสงเคราะหใ์นการจัดการศพผูส้งูอายตุาม

ประเพณี และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร (เฉพาะราย) 
(ด าเนนิการพรอ้มกบัขัน้ตอนที ่2) 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ฝ่ายพัฒนาชมุชนและ
สวสัดกิารสงัคม

ส านักงานเขตทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 
ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูส้งูอายทุัง้หมด พรอ้มแจง้ผลการ

พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนัท าการ ฝ่ายพัฒนาชมุชนและ
สวสัดกิารสงัคม

ส านักงานเขตทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (บตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ืน่ค าขอ) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบมรณบตัรของผูส้งูอายุ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 
 

แบบค าขอรบัเงนิสงเคราะหใ์นการจดัการศพผูส้งูอายตุาม
ประเพณี (แบบ สทส.01/1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมกจิการผูส้งูอายุ 

4) 
 

แบบรบัรองการเป็นผูจ้ดัการศพผูส้งูอายขุองผูย้ ืน่ขอรบัคา่จดัการ
ศพผูส้งูอายตุามประเพณีของผูส้งูอาย ุ(แบบ สทส.02/1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมกจิการผูส้งูอายุ 

5) 
 

แบบรบัรองการจดัการศพผูส้งูอาย ุกรณีอยูใ่นครวัเรอืนยากจน
ตามเกณฑข์อ้มูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) และไมไ่ดร้บัการ

ส ารวจขอ้มูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ในปีทีต่าย (แบบ 
สทส.02/2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมกจิการผูส้งูอายุ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายพัฒนาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 

กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหต:ุ (หมายเลขโทรศพัทส์ านักงานเขต 50 เขต สามารถดาวน์โหลด ไดท้ี ่https://goo.gl/3XwxrP))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับเงนิสงเคราะหใ์นการจัดการศพผูส้งูอายตุามประเพณี (แบบ สทส.01/1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบรับรองการเป็นผูจ้ัดการศพผูส้งูอายขุองผูย้ืน่ขอรับคา่จัดการศพผูส้งูอายตุามประเพณีของผูส้งูอาย ุ (แบบ 

สทส.02/1) 
(หมายเหต:ุ -)  

3) แบบรับรองการจัดการศพผูส้งูอาย ุกรณีอยูใ่นครัวเรอืนยากจนตามเกณฑข์อ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) และ

ไมไ่ดรั้บการส ารวจขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ในปีทีต่าย (แบบ สทส.02/2) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

1. ผูส้งูอายอุยูใ่นครอบครัวทีย่ากจนตามขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 

 

 - ใหใ้ชแ้บบรับรองการเป็นผูจั้ดการศพผูส้งูอายตุามประเพณีของผูส้งูอาย ุ (แบบ สทส.02/1) 
 

2. ผูส้งูอายยุากจนและไมไ่ดรั้บการส ารวจขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 
 

 - ใหใ้ชแ้บบรับรองการจัดการศพผูส้งูอายตุามประเพณีของผูส้งูอาย ุ (แบบ สทส.02/1) และแบบรับรองการจัดการศพผูส้งูอาย ุ

กรณีอยูใ่นครัวเรอืนยากจนตามเกณฑข์อ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) และไมไ่ดรั้บการส ารวจขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน 
(จปฐ.) ในปีทีต่าย (แบบ สทส.02/2) 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขึน้ทะเบยีนขอรับเงนิสงเคราะหค์า่จัดการศพผูส้งูอายตุามประเพณี   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักพัฒนาสงัคม ส านักพัฒนาสงัคม ส านักพัฒนาสงัคม 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)ประกาศกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการคุม้ครอง การ
สง่เสรมิ และการสนับสนุนการสงเคราะหใ์นการจัดการศพตามประเพณี พ .ศ. 2557  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ประกาศกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์เรือ่ง ก าหนด

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการคุม้ครอง การสง่เสรมิ และการสนับสนุนการสงเคราะหใ์นการจัดการศพตามประเพณี พ .ศ. 

2557 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขึน้ทะเบยีนขอรับเงนิสงเคราะหค์า่จัดการศพผูส้งูอายตุามประเพณี ส านักงานเขตทววีฒันา 

สวีกิา 19/07/2015 09:19 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 21/11/2559 


