
 

แบบคําขอรับเงินสงเคราะห  และรับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี 

 

 

สวนที่ 1 : สําหรับผูย่ืนขอรับเงินสงเคราะหคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี 
ขาพเจา (คํานําหนา)................................... ชื่อ-สกุล .................................................................. อายุ...............ป 

เลขบัตรประชาชน  ---  ออกใหโดย ...................................................... 
วันออกบัตร ........................................... วันหมดอายุ ........................................... อาชีพ .................................................... 
อยูบานเลขที่ ........................หมูที่............... ตรอก/ซอย........................................ ถนน....................................................... 
ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด................................................... 
โทรศพัท ..................................................... โทรศพัทมือถือ .................................................................... 

มีความเก่ียวของกับผูสูงอายุที่ตายในฐานะเปน..................................... และเปนผูรับผิดชอบในการจัดการศพ
ผูสูงอายุโดยไดรับความยินยอมจากบดา/มารดา/บุตร/พี่นอง/เครือญาติ/ของผูสูงอายุที่ตายใหเปนผูรับเงินสงเคราะหคา
จัดการศพของผูสูงอายุที่ตาย 
ชื่อ(คํานําหนา) ...................................... ชื่อ-สกุล ............................................................................... อายุ.........................ป 

เลขบัตรประชาชน  ---  ออกใหโดย ...................................................... 
วันออกบัตร ........................................... วันหมดอายุ ........................................... อาศัยอยูบานเลขที่.................................. 
หมูที่............ ตรอก/ซอย..................................... ถนน.............................................ตําบล/แขวง............................................ 
อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย ........................................... 
ถึงแกกรรมดวยสาเหตุ........................................................................................... เมื่อวันที่ ................................................... 
ตามใบมรณบัตรเลขที่ ............................ ออกใหโดย........................................... เม่ือวันที่ ................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารที่ไดย่ืนนี้เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไมเคยไดรับเงิน
สงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุรายนี้มากอน หากขอความและเอกสารที่ย่ืนเรื่องนี้เปนเท็จ ขาพเจายินยอมให
ดําเนินการตามกฎหมาย 

ขาพเจาตกลงยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาและขอมูลในบัตรประชาชนพรอมภาพในหนาของ
ขาพเจาไปใชแกหนวยงานของรัฐและยินยอมใหหนวยงานของรัฐรองขอ สอบถามและใชขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาแก
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ เพื่อประโยชนในการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการและหรือเพื่อประโยชนในการดําเนินตาม
กฎหมายของรัฐ และหรือเพื่อประโยชนในการวางแผนใหความชวยเหลือของหนวยงานที่เก่ียวของโดยใหถือวาคูฉบับและ
บรรดาสําเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ทําขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เปนหลักฐานในการให
ความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผูยื่นคําขอ 
                                                                            (...........................................................) 

                                                                                  วันที่................................................................ 
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เขียนที่.......................................................... 
 วันที่............... เดือน................................. พ.ศ................ 
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สวนที่ 2 : ขอมูลผูใหการรับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี 

 

 

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล .................................................................. ตําแหนง................................................... 

สังกัดหนวยงาน..................................................... เลขบัตรประชาชน--- 
ออกใหโดย ..................................................... วันออกบัตร ........................................ วันหมดอายุ ...................................... 
อาศัยอยูบานเลขที่.......................... หมูที่.............. ตรอก/ซอย....................................... ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด................................................... 
รหัสไปรษณีย ......................................... โทรศัพท .....................................................  ขอรับรองวาผูย่ืนคําขอดังกลาวเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุรายนี้จริง 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผูยื่นคําขอ 
                                                                                        (...........................................................) 
                                                                                  วันที่................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนที่.......................................................... 
 วันที่............... เดือน................................. พ.ศ. .............. 



(ดานหลัง แบบ ศผส. 01) 

คําช้ีแจง 

1. ผูยื่นคาํขอรับเงินสงเคราะหคาจัดการศพผูสูงอายุ หมายถึง ผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุที่ถึงแกกรรม ซึ่งไดแก 
บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพ่ีนองของผูสูงอายุที่ถึงแกกรรม ในกรณีที่ผูสูงอายุไมมีญาติ บุคคลที่รับผิดชอบในการ
จัดการศพผูสูงอายุเปนผูยื่นคําขอรับเงินคาจัดการศพ เชน ผูใหการดูแล ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน เปนตน รวมทั้งหมู
นิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ 
2. ผูใหคํารับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี หมายถึง ผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน 
หรือผูใหญบาน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน หรือผู
อํานวยศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ผูปกครองสถานสงเคราะห ผูปกครองสถานดูแล ผูอํานวยการสถาน
คุมครอง หรือผูปกครองสถานใด ๆ ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. คุณสมบัติผูอายุ 

1. มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป 
2. มีสัญชาติไทย 
3. ผูสูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตยังไมมีบัตร

สวัสดิการแหงรัฐหรือยังไมไดลงทะเบียน ใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผูใหญบาน หรือ
นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เปนผูรับรอง 

4. หลักฐานการยื่นคาํขอ 
1. ใบมรณบัตรของผูสูงอายุ 
2. บัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูสูงอายุ 
3. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชนชองผู

ยื่นคําขอ 
กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ ใหแนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรือ

อนุญาตใหสรางจัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถดวย 
4. สมุดบัญชีหรือเลขบัญชีธนาคารของผูยื่นคําขอ เวนแตประสงคจะขอรับเงินสดใหดําเนินการตามระเบียบของ

ทางราชการ 
5. หนังสือรับรองเปนผูรับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี 

5. การย่ืนคาํขอ ยื่นภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันออกในมรณบัตร โดยยื่นคําขอใหทองท่ีที่ผูสูงอายุมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หรือภูมิลําเนาที่ถึงแกความตาย ในขณะถึงแกความตาย ดังตอไปนี้ 

1. ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอที่สํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. ในจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคาํขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือที่วาการอําเภอ หรือ

เมืองพัทยา หรือเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล 
6. ผูยื่นคาํขอและผูรับรองตองไมเปนบุคคลเดียวกัน 
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