หลักเกณฑ์ขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
หลักเกณฑ์
1.
2.
3.

4.
5.

ผูเ้ สียชีวติ มีอายุ 60 ปี บริบรู ณ์ขนึ ้ ไป
สัญชาติไทย
ผูส้ งู อายุมีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผสู้ งู อายุที่มีคณ
ุ สมบัตรตามเกณฑ์บตั รสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยงั ไม่มีบตั ร ให้
ผูใ้ หญ่บา้ นหรือผูร้ บั รองอื่น ตามที่อธิบดีกรมกิจการผูส้ งู อายุกาหนด
ผูท้ ี่รบั ผิดชอบในการจัดการศพฯ ยื่นคาขอรับเงินตามภูมิลาเนา ได้ที่ สนง.พมจ.ชม, ที่วา่ การอาเภอ, เทศบาล,อบต.
ยื่นคาขอภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ออกใบมรณบัตร

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอรับเงิน
1. สาเนาใบมรณะบัตร
ของผูเ้ สียชีวิต
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
ของผูเ้ สียชีวิต
3. สาเนาบัตรประชาชน
ของผูเ้ สียชีวิต
4. สาเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผูเ้ สียชีวิต
5. สาเนาบัตรประชาชน
ของผูข้ อรับเงิน
6. สาเนาทะเบียนบ้าน
ของผูข้ อรับเงิน
7. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ของผูข้ อรับเงิน
ปั จจุบนั )
8. สาเนาบัตรข้าราชการของผูใ้ หญ่บา้ นหรือผูร้ บั รองอื่น

จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ (หากไม่มีตอ้ งใช้หนังสือรับรอง)
จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ (บัญชีออมทรัพย์ปกติเท่านัน้ และเป็ นบัญชีทใี่ ช้
จานวน 1 ใบ (กรณีให้การรับรอง)

หมายเหตุ
- กรณีทตี่ ้องขอหนังสือรับรอง (แบบ ศผส 02) ผูส้ งู อายุทมี่ ีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์บตั รสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยงั ไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเท่านัน้
- ศผส 01 ส่วนที่ 2 ให้ผใู้ หญ่บา้ นหรือผูร้ บั รองอื่นตามประกาศเซ็นรับรองผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการศพ
- เอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนาถูกต้อง****เอกสารของผู้เสียชีวิตให้ผู้ขอรับเงินรับรองสาเนาแทน***
- ผู้รับรองเอกสาร ผูอ้ านวยการเขตหรือนายอาเภอ หรือกานัน หรือผูใ้ หญ่บา้ น หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน
ใบคาร้องขอรับเงิน
1. แบบ ศผส.01 (ส่วนที่ 2 ต้องมีผรู้ บั รองการจัดการศพพร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการผูร้ บั รอง)
2. แบบ ศผส.02
3. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB corporate online
**สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม 053-112716-17

หลักเกณฑ์การรับรองผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บตั รสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยงั ไม่มีบัตรหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน

คุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ

๑๑.1 สัญชาติไทย
๑๑.2 อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๑๑.3 รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
๑๑.4 ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน
สลาก พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือมีทรัพย์สินทางการเงิน
ดังกล่าว จะต้องมีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง
๑๑.5 ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้า
เป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไข ดังนี้
๑๑.5.1 ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อม
ที่ดิน)
1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
1.1) บ้ า นหรื อ ทาวเฮ้ า ส์ ต้ อ งมี พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 25
ตารางวา
1.2) ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อ
การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
๑๑.5.2 ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
1) ในกรณี ที่ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อการอื่ นที่ ไม่ ใช่ เพื่ อ
การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
2) ในกรณีที่ ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

แบบ ศผส.02

แบบรับรองการมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เขียนที่ .........................................................
วัน ............ เดือน ....................... พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. ตําแหน่ง .......................................................................
สังกัดหน่วยงาน ........................................................................................................................................................ อายุ ..................... ปี
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................................................................ออกให้โดย ...............................................
วันออกบัตร ........................ วันหมดอายุ ........................ อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ........... หมู่บ้าน .....................................
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ...................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์...................................................................................
โทรศัพท์มือถือ ................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ ต ายชื่ อ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... อายุ ......... ปี

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข้าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของข้ าพเจ้า และข้ อมูลในบั ตรประชาชนพร้อมภาพใบหน้า ของ
ข้าพเจ้ าไปใช้แก่ห น่วยงานของรัฐและยินยอมให้ห น่วยงานของรัฐ ร้องขอ สอบถามและใช้ข้ อมูลส่ วนบุคคลของข้ าพเจ้ าแก่
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการและหรือเพื่อประโยชน์ในการดาเนินตามกฎหมายของ
รัฐ และหรือเพื่อประโยชน์ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสาเนา
ภาพถ่ า ย ข้ อมู ลอิเล็ กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ ท าขึ้ นจากหนังสือให้ ความยินยอมฉบั บนี้ เป็ นหลั กฐานในการให้ ความยินยอม
ของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

(ลงชื่อ) .........................................................ผู้รับรอง
(.......................................................)
ตําแหน่ง.........................................................

วันที่ ......... /.................... /..............
หมายเหตุ : ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
นายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ให้การรับรองผู้สูงอายุที่ตาย โดยผู้ยื่นคําขอและผู้รับรอง ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

แบบ ศผส. 01
แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

เขียนที่ ......................................................
วัน ............ เดือน ....................... พ.ศ. .................
ส่วนที่ 1 : สําหรับผู้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................. อายุ ......... ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน..........................................
ออกให้โดย........................................วันออกบัตร......................................วันหมดอายุ ..........................................อาชีพ.........................................
อยู่บ้านเลขที.่ ..............หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย........................................ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .....................................
อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์ ............................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ตายในฐานะเป็ น ........................................... และเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการจั ด การศพผู้ สู ง อายุ
โดยได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/บุตร/พี่น้อง/เครือญาติ/ของผู้สูงอายุที่ตายให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพของผู้สูงอายุที่ตาย
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................... อายุ .......................... ปี
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.............................................................ออกให้โดย.............................................วันออกบัตร................................ วัน
หมดอายุ ................................อาศัยอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท.ี่ ........ตรอก/ซอย................................ ถนน ................................... ตําบล/
แขวง ................................. อําเภอ/เขต ..............................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................โทรศัพท์
................................................ โทรศัพท์มือถือ ........................................................
ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ ...............................................................................................เมื่อวันที.่ ...........เดือน.......................... พ.ศ. ............. ตามใบ
มรณบัตรเลขที่ .......................................ออกให้โดย..................................... เมื่อวันที่........... เดือน ....................... พ.ศ. .............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารที่ได้ยื่นนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าไม่เคยได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ผู้สูงอายุรายนี้มาก่อน หากข้อความและเอกสารที่ยื่นเรื่องนี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ดําเนินการตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและข้อมูลในบัตรประชาชนพร้อมภาพใบหน้าของข้าพเจ้าไปใช้แก่
หน่ ว ยงานของรั ฐ และยิ น ยอมให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ร้ อ งขอ สอบถามและใช้ ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของข้ า พเจ้ า แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารและหรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น ตามกฎหมายของรั ฐ และหรื อ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวางแผนให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยให้ ถื อ ว่ า คู่ ฉ บั บ และบรรดาสํ า เนา ภาพถ่ า ย
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทําขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ยื่นคําขอ
( ............................................................ )
วันที่ .......... / ............ / ............
------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ให้การรับรองผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการศพผูส้ ูงอายุตามประเพณี
เขียนที่ ......................................................
วัน ............ เดือน ....................... พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................ตําแหน่ง...............................................................................
สังกัดหน่วยงาน............................................................................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................
ออกให้โดย.........................................................วันออกบัตร........................................................วันหมดอายุ.........................................................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่........ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...................................
ขอรับรองว่าผู้ยื่นคําขอดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผูส้ งู อายุรายนี้จริง
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้รับรอง
( ............................................................ )
ตําแหน่ง ...........................................................
วันที่ .......... / ............ / ............
(ข้อมูลชี้แจงด้านหลัง)

แบบ ศผส. 01
(ด้านหลัง แบบ ศผส. 01)
คําชี้แจง
1. ผู้ยื่นคําขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี
ภรรยา บุตร ญาติพี่น้องของผู้สูงอายุ ที่เสียชีวิต รวมทั้งมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์
2. ผู้ให้คํารับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี หมายถึง ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ
นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน หรือผู้อํานวยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ ผู้ปกครองสถานดูแล ผู้อํานวยการสถานคุ้มครอง หรือผู้ปกครองสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. คุณสมบัติผู้สูงอายุ
(1) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้
ลงทะเบี ย น ให้ ผู้ อํ า นวยการเขต หรื อ นายอํ า เภอ หรื อ กํ า นั น หรื อผู้ ใหญ่ บ้ าน หรื อนายกเทศมนตรี หรื อนายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง
4. หลักฐานการยื่นคําขอ
(1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ
(3) บัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อบั ตรอื่ นที่ ออกโดยหน่ว ยงานของรั ฐที่ มี รูป ถ่า ยและเลขประจํา ตั วประชาชนของผู้ ยื่น คํา ขอ
กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง
จัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย
(4) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ
(5) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี
5. การยื่น คํ าขอ ยื่ น ภายใน 6 เดือ นนับ ตั้ งแต่ วัน ออกใบมรณบั ต ร โดยยื่ นคํ า ขอในท้ อ งที่ ที่ ผู้สู งอายุ มีชื่อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นหรื อภู มิ ลํา เนา
ที่ถึงแก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
(2) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ หรือเมืองพัทยา
หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล
6. ผู้ยื่นคําขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

เลขที่..............
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
วันที่...................................................
เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ข้าพเจ้า......................................................................ตาแหน่ง...............................................................
เลขประจาตัวประชาชน
สานัก/กอง/ศูนย์...................................................................................................................................................
สังกัด ..................................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่........................ซอย.................................ถนน...............................ตาบล/แขวง..............................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์............................................
เบอร์โทร......................................................................
ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมา
เพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้ว
กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนราชการผู้จ่าย
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สาหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน
บัญชีเงินฝากธนาคาร...............................สาขา.........................ประเภท.........................
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร..............................................................................................
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น ตามที่............พมจ.ชม................................ อนุมัติ
บัญชีเงินฝากธนาคาร...............................สาขา.........................ประเภท.........................
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร..............................................................................................
กรณีเป็นบุคคลภายนอก เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.........................สาขา...........................
ประเภท.........................เลขทีบ่ ัญชีเงินฝากธนาคาร.................................................................
และเมื่อ สนง.พมจ.ชม โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่าน
ช่องทาง
ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์.................................................
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ตาม e–mail address………………………………………………..
ลงชื่อ.......................................................ผู้มีสิทธิรับเงิน
(......................................................)

หมายเหตุ : เลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลย
กากับเรียงกันไปทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการจัดทาทะเบียนคุมการโอนเงิน

