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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑๒) ประกอบมาตรา ๑๑ วรรคสาม
แห่ง พระราชบัญ ญั ติผู้สู งอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้ อ ๑๑ (๖) แห่ง ประกาศสํา นักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
เรื่อ ง กํา หนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการคุ้ม ครอง การส่ง เสริม และการสนับ สนุน
การสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีก าร และเงื่อ นไขการคุ้ม ครอง การส่ งเสริม และการสนับ สนุ น การสงเคราะห์ใ นการจั ด การศพ
ตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีก าร และเงื่อ นไขการคุ้ม ครอง การส่ งเสริม และการสนับ สนุ น การสงเคราะห์ใ นการจั ด การศพ
ตามประเพณี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสองพันบาท
ข้อ ๕ การสงเคราะห์ ใ นการจัด การศพตามประเพณี นั้ น ผู้ สู งอายุ ที่ต ายต้อ งมี คุณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(๒) มีสัญชาติไทย
ข้อ ๖ การยื่นคําขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการจั ด การศพตามประเพณี ร ายนั้ น ยื่น คํ า ขอในท้ อ งที่ ที่ ผู้สู ง อายุ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นในขณะ
ถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอต่อศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต สังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ หรือสํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
(๒) ในจังหวัด อื่น ให้ยื่น คําขอต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัด
หรือที่ว่าการอําเภอ
แบบคํ า ขอรั บการสงเคราะห์ ในการจั ด การศพตามประเพณี ให้เ ป็ น ไปตามที่ผู้ อํ านวยการ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กําหนด
ข้อ ๗ ผู้ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามข้อ ๖ ต้องยื่นคําขอ
ภายในกําหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ พร้อมสําเนาจํานวนหนึ่งฉบับ
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ พร้อมสําเนาจํานวนหนึ่งฉบับ
(๓) หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งรับรองโดย
บุคคลซึ่งมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยซึ่งรู้เห็นการจัดการศพผู้สูงอายุรายนั้น
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลข
ประจําตัวประชาชนของผู้รับรองตาม (๓) จํานวน ๑ ฉบับ
แบบหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กําหนด
ข้อ ๘ ให้หน่ว ยงานที่รับคําขอตามข้อ ๖ ดําเนิน การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และหลักฐานตามข้อ ๗ เมื่อเห็ น ว่าคําขอพร้อมเอกสารและหลัก ฐานดังกล่าวถูกต้ องก็ให้หน่ว ยงาน
ที่รับคําขอนั้นพิจารณาทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ที่ยื่นคําขอต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

