เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑๒) ประกอบมาตรา ๑๑ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๒ แห่งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนด
หน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กําหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการคุ้ ม ครอง การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น การสงเคราะห์ ใ น
การจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ การสงเคราะห์ ใ นการจั ด การศพตามประเพณี หมายถึ ง การช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น
ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสองพันบาท
ข้อ ๕ การสงเคราะห์ ใ นการจั ด การศพตามประเพณี นั้ น ผู้ สู ง อายุ ที่ ต ายต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(๒) มีสัญชาติไทย
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(๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
(๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้
ผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขต หรือ
นายอําเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามข้อ ๕
แบบหนังสือรับรองตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กําหนด
ข้อ ๖ การยื่นคําขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนา
ที่ถึงแก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอต่อ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หรือที่ว่าการอําเภอ หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล
แบบคํ า ขอรั บ การสงเคราะห์ ใ นการจั ด การศพตามประเพณี ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ผู้ อํ า นวยการ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กําหนด
ข้อ ๗ ผู้ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามข้อ ๖ ต้องยื่นคําขอ
ภายในกําหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุพร้อมสําเนาจํานวนหนึ่งฉบับ
(๒) บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนหรื อ บั ต รอื่ น ที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี รู ป ถ่ า ยและ
เลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอพร้อมสําเนาจํานวนหนึ่งฉบับ
(๓) หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งรับรองโดย
นายอําเภอ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขต หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ
นายกเมืองพัทยา หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
หรือประธานชุมชน โดยผู้ยื่นคําขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
แบบหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กําหนด
ข้อ ๘ ให้หน่วยงานที่รับคําขอตามข้อ ๖ ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และหลักฐานตามข้อ ๗ เมื่อเห็นว่าคํ าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานดังกล่าวถูกต้องก็ให้หน่วยงาน
ที่รับคําขอนั้นพิจารณาทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ย่นื คําขอต่อไป
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ข้อ ๙ ในกรณี ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ได้ ยื่ น คํ า ขอเพื่ อ รั บ การสงเคราะห์ ใ นการจั ด การศพ
ตามประเพณีถูกต้องตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้ยื่นคําขอดังกล่าวถูกต้องตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

