
การลงทะเบียนขอรบัเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพ 
ผู้สูงอายุตามประเพณี 

 

 การสงเคราะห์ในการจัดการศ พต าม
ประเพณี  หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการ
จดัการศพผูส้งูอายุตามประเพณีรายละ 3,000 บาท 
 

 การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี
นัน้ ผูส้งูอายุทีต่ายตอ้งเขา้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1) อายุเกนิหกสบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไป 
(2) สญัชาตไิทย 
(3) ผูสู้งอายุที่มบีตัรสวสัดกิารแห่งรฐั เวน้แต่ผู้สงูอายุที่
มคีุณสมบตัติามเกณฑบ์ตัรสวสัดกิารแห่งรฐั แต่ยงัไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้
ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การ
บรหิารส่วนตําบล หรอืนายกเมอืงพทัยา หรอืประธาน
ชุมชน เป็นผู้ออกหนังสอืรบัรอง ตามแบบที่อธบิดกีรม
กจิการผูสู้งอายุกําหนดการสงเคราะหใ์นการจดัการศพ
ตามประเพณีตามประกาศนี้ให้รวมถงึผู้สงูอายุซึง่อยู่ใน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  สถาน
สงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรอืสถานใด ๆ 
ของรฐัหรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ทีด่ําเนินการใน
ลกัษณะเดยีวกนั ซึ่งจดัการศพตามประเพณีโดยมูลนิธ ิ
สมาคมวดั มสัยดิ โบสถ์ 
 

การอนุมติัจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจดัการศพตาม
ประเพณี 

(1) กรุงเทพมหานคร ใหผู้อ้ํานวยการเขตเป็นผูม้อีํานาจ
อนุมตั ิ
(2) จงัหวดัอื่น ใหพ้ฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษยจ์งัหวดัเป็นผูม้อีํานาจอนุมตั ิ
 

การยื่นคาํขอเพื่อขอรบัการสงเคราะห์ในการ
จดัการศพ 

ตามประเพณี  
 ให้ผู้ ท่ีร ับผิดชอบในการจัดการศพตาม
ประเพณีรายนัน้ย่ืนคําขอในท้องท่ีท่ีผู้สูงอายุมีช่ือ
อยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนาในขณะถึงแก่
ความตาย ดงัต่อไปนี้ 
(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขต 
(2) จงัหวดัอื่น ใหย้ื่นคําขอทีส่าํนักงานพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั หรอืที่ว่าการอําเภอ หรอื
สํานักงานเทศบาล หรือที่ทําการองค์การบรหิารส่วน
ตําบล หรอืศาลาว่าการเมอืงพทัยา แบบคําขอรบัการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้เป็นไป
ตามทีอ่ธบิดกีรมกจิการผูส้งูอายุกําหนด 

 
 

อตัลกัษณ์เทศบาลตาํบลกดุหมากไฟ 
“ย้ิมก่อน  มืออ่อน  พูดเพราะ” 

 
 

 ผูย้ื่นคําขอรบัการสงเคราะห์ในการจดัการศพ
ตามประเพณีต้องยื่นคําขอภายในกําหนดหกเดือน
นับตัง้แต่วนัทีอ่อกใบมรณบตัรพรอ้มเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
(1) ใบมรณบตัรของผูส้งูอายุ 
(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือ
รบัรอง 
(3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัทีม่รีูปถ่ายและเลขประจําตวัประชาชน
ของผู้ยื่นคําขอ กรณีการจดัการศพตามประเพณีโดย
มูลนิธ ิสมาคม วดั มสัยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสอืแสดง
การจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตัง้ หรือ
ดําเนินงานมูลนิธ ิสมาคมวดั มสัยดิ โบสถ์ดว้ย 
(4) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอ 
เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดํ าเนินการตาม
ระเบยีบของทางราชการ 
(5) หนังสือรับรองเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดการศพ
ตามประเพณี ทัง้นี้ ผู้ยื่นคําขอและผู้รบัรองต้องไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่
อธบิด ีกรมกจิการผูส้งูอายุกําหนด 

 



สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ มดีังนี ้
1. สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จัดสรรให้
ผู้สูงอายุทุกคน (ยกเว้นข้าราชการบำนาญ) แบบข้ันบันได คือ อายุ 
60 – 69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน , อายุ 70 – 79 ปี ได้รับ 700 
บาทต่อเดือน , อายุ 80 – 89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน และอายุ 
90 ปีข้ึนไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน ติดต่อได้ที่ เทศบาลตาม
ทะเบียนบ้าน 

2. การลดหย่อนค่าโดยสาร อาทิ รถโดยสารประจำทาง รวมถึงเรือ
โดยสาร ลดค่าโดยสาร 50% พร้อมแสดงบัตรประชาชน รถทัวร์ 
บขส. และรถไฟ ได้รับส่วนลด 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายนของทุกปี 
3. การลดหย่อนภาษี  บุตรที่ เลี้ ยงดูบิดามารดา สามารถขอ
ลดหย่อนภาษี  จำนวน 30,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อปี  
เพ่ิมเติมสอบถามท่ี กรมสรรพากร สายด่วน โทร 1161 
4. ปรับสภาพที่อยูอ่าศัย เปิดให้ผู้สงูอายุที่ยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคงและเหมาะสม สามารถขอปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย รายละไม่เกิน 20,000 บาท  
5. สิทธิทางอาชีพ มีการจัดบริการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  เช่น 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  
6 . สิ ท ธิ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ปั จ จุ บั น ส ำ นั ก ง า น  ก ศ น . 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริการทางการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
7. สิทธิทางการแพทย์ ผู้สูงอายุสามารถเข้ารับบริการและดูแล
สุขภาพต่าง ๆ ผ่านช่องทางพิเศษ  ติดต่อขอรับบริการได้ที่
สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ (โทร สายด่วนสปสช. 1330) 

8. บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุที่ยังสามารถ
ประกอบอาชีพได้ แต่ไม่มี เงินทุน สามารถย่ืนกู้ ยืมเงินปลอด
ดอกเบี้ยจากกองทุนผู้สูงอายุได้ ดังน้ี รายบุคคลได้วงเงินไม่เกิน 
30,000 บาทต่อคน และรายกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 5 คน ได้วงเงินไม่
เกิน 100,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน และต้องชำระคืนทุกเดือน
เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี  
9. การช่วยเหลือทางกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม มีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และ
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
เช่น สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายการจ้างทนาย ค่าธรรมเนียมข้ึนศาล    
ค่าวางเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น ติดต่อได้ที่ สายด่วน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. 1111 กด 77 
10. ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ ผู้สูงอายุสามารถเข้าชมฟรี 
เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ 
สวนสัตว์ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เป็นต้น 
11. สิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจุบันพ้ืนที่สาธารณะหลายแห่ง เช่น 
พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ฯลฯ ได้จัดสิ่ ง
อำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น ลิฟท์ ราวบันได 
ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ฯลฯ 
12. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย เช่น สถานกีฬาต่าง ๆ ส่วนศูนย์กีฬาในร่ม ได้ลดค่า
สมัครสมาชิก 50% 
13. การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูก
ทารุณ กรรม  ถูกทอดทิ้ ง  ถู กหาป ระโยช น์  ด้วยการนำไป
รักษาพยาบาล ดำเนินคดี จัดหาที่พักอาศัยปลอดภัย ฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ  ติดต่อที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 
1300 

 
จัดทำโดย 

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลกุดหมาก
ไฟ  

อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
โทร. 042-241-028  

                   

 

*ค่านิยมในการทำงานเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ* 

“เข้าถึง  พึ่งได้  ประทับใจ โปร่งใส มีส่วนร่วม” 

 



เมษายน 2565                                                


