
 
 
 
ท่ี  นม  ๘๐๖๐๕ / ว๙                      ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
           อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 
                           

         ๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี   
 

เรียน กํานัน / ผูใหญบาน 
   

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ข้ันตอนการขอรับเงินสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี       จํานวน ๑  ชุด 
  ๒. แบบ ศผส. ๐๑ / แบบ ศผศ. ๐๒             จาํนวน ๑  ชุด 
  ๓. แบบแจงขอมูลการโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online         จํานวน ๑  ชุด 

๔. ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมฯ            จาํนวน ๑ ฉบับ 
 

  ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง การสนับสนุนการ
สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป เพ่ือเปนการชวยเหลือเปนเงินในการจัดการศพ
ผูสูงอายุตามประเพณีรายละ ๓,๐๐๐.- (สามพันบาทถวน นั้น  
 

  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จึงขอความรวมมือทานประชาสัมพันธข้ันตอน
การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี ตามเอกสารท่ีสงมาพรอมนี้ โดยผูยื่นคํา
ขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี ตองยื่นคําขอภายในกําหนดหกเดือนนับตั้งแตวัน
ออกใบมรณบัตร ท้ังนี้สามารถยื่นคําขอพรอมเอกสารไดท่ี ๑ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ๒ ท่ีวาการ
อําเภอโชคชัย ๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา 
        

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                          (นายสมบูรณ    แขดอน) 

                       นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม. 
งานสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห 
โทร  ๐-๔๔๔๙-๒๐๐๕  โทรสาร  ๐-๔๔๔๙-๑๗๘๘ 
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง  การสนบัสนนุการสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุน 
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  (๑๒)  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบข้อ  ๒  แห่งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   
เรื่อง  การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  
และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านตา่ง ๆ  ตามพระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เรื่อง  การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ 
ตามประเพณี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๒) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ 
ตามประเพณี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  หมายถึง  การช่วยเหลือเป็นเงินในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท   

ข้อ ๕ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น  ผู้สูงอายุที่ตายต้องเข้าหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   

(๑) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป   
(๒) สัญชาติไทย 
(๓) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดกิารแหง่รฐั  

แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน  ให้ผู้อํานวยการเขต  หรือนายอําเภอ  หรือกํานัน  
หรือผู้ใหญ่บ้าน  หรือนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือนายกเมืองพัทยา  หรือ
ประธานชุมชน  เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง  ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ใน 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  สถานสงเคราะห์  สถานดูแล  สถานคุ้มครอง  หรือสถานใด ๆ   
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน  ซึ่งจัดการศพตามประเพณี 
โดยมูลนิธิ  สมาคมวัด  มัสยิด  โบสถ์ 

ข้อ ๖ การยื่นคําขอเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  ให้ผู้ที่รับผิดชอบ  
ในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนา  
ในขณะถึงแก่ความตาย  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขต 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด   

หรือที่ว่าการอําเภอ  หรือสํานักงานเทศบาล  หรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา 
แบบคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการ

ผู้สูงอายุกําหนด   
ข้อ ๗ ผู้ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามข้อ  ๖  ต้องยื่นคําขอ

ภายในกําหนดหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) ใบมรณบัตรของผู้สูงอาย ุ
(๒) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ  หรือหนังสือรับรองตามข้อ  ๕  (๓) 
(๓) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและ 

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ  กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ  สมาคม  วัด  มัสยิด  
โบสถ์  ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน  หรืออนุญาตให้สร้าง  จัดตั้ง  หรือดําเนินงานมูลนิธิ  สมาคม  
วัด  มัสยิด  โบสถ์ด้วย 

(๔) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอ  เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสด 
ให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ 

(๕) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี  ซึ่งออกโดยบุคคล 
ตามข้อ  ๕  (๓)  หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ  ๕  วรรคสอง  สําหรับกรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  
ทั้งนี้  ผู้ยื่นคําขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่อธิบ ดี 
กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด   

ข้อ ๘ การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี   
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อํานวยการเขตเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ข้อ ๙ ในกรณีผู้ที่มีคุณสมบัติและได้ยื่นคําขอเพ่ือรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพ   

ตามประเพณีถูกต้องตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการสงเคราะห์  

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ในการจัดการศพตามประเพณี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ก่อนวันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้ยื่นคําขอดังกล่าวถูกต้องตามประกาศนี้ 

ข้อ  ๑๐ ในกรณีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุติ  ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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