งานที่ให้บริการ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลท่ายาง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลท่ายาง โทรศัพท์ 075 – 489110 , 065-3489687
โทรสาร 075 – 489323 ต่อ 122
ระยะเวลาให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

ความเป็นมาของการดาเนินงานฯ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กําหนด
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่ งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (12)
มาตรา 11 วรรคสาม และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ประกอบข้อ 2 แห่งประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้
ประกาศนี้ เรี ย กว่ า ประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เรื่ อ ง การสนั บ สนุ น
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1.

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้ยื่นคําขอฯ แจ้งความประสงค์ขอรับ
เงิ น สงเคราะห์ ใ นการจั ด การศพ
ตามประเพณี โดยต้องยื่นคําขอตาม
แบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติเบื้องต้น

10 นาที

หมายเหตุ

-2ที่
2.

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา

การประสาน/ส่งต่อ

เจ้ า หน้ า ที่ ร วบรวมเอกสาร การ
สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คม ลงทะเบี ย น เพื่ อ นํ า ส่ ง สํ า นั ก งาน
และ คว าม มั่ น คง ขอ ง พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ
มนุ ษ ย์ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
มนุษย์จังหวัด
เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

แบบขอรับเงินสงเคราะห์ฯ (ศผส.01)
แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ (ศพส.02)
สําเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
สําเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหนังสือรับรอง
สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอฯ
สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมสิน กรุงไทย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ผู้ตายต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) สัญชาติไทย
(3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยัง
ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ ลงทะเบียน ให้นายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี
หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
การยื่นคาขอ
ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้น ยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หรือภูมิลําเนาในขณะถึงแก่ความตาย ภายในกําหนดระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อม
เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
จํานวน
1
ฉบับ
(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรอง
จํานวน
1
ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอ
จํานวน
1
ฉบับ
(4) สมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอ
จํานวน
1
ฉบับ
(5) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี จํานวน
1
ฉบับ

-3การรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี
ผู้ยื่ นคําขอรับ เงิน สงเคราะห์จั ดการศพตามประเพณี ที่มีคุณสมบัติค รบถ้วน จะได้รับ เงิน สงเคราะห์ ฯ
จํานวน 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างแบบฟอร์ม.
(1) แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
(แบบ ศพส.01)
(2) แบบรั บรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ ศพส.02)
ช่องทางการร้องเรียน
(1) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลท่ายาง โทรศัพท์ 075 – 489110 , 065-3489687
(2) Facebook กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลท่ายาง
(3) E-mail thayangsocia@gmail.com

