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คู ่ มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้ งการตายเกินกําหนดกรณีสํานักทะเบียนอื น
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื อกระบวนงาน:การรับแจ้ งการตายเกินกําหนดกรณีสํานักทะเบียนอืน
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู ่ ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที ให้ อํานาจการอนุญาต หรือที เกี ยวข้ อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ มเติ มถึงฉบับที 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื นที ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที มากที สุด0
จํานวนคําขอที น้ อยที สุด0
10. ชื ออ้ างอิงของคู ่ มือประชาชนการรับแจ้ งการตายเกินกําหนดกรณีสํานักทะเบียนอืนเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
กนกศั กดิ สําเนาคู่มือประชาชน22/07/2015 18:35
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการสํานักทะเบียนท้องถิ นเทศบาลเมืองกําแพงเพชร (ชัน1)
โทรศัพท์ : 0-5571-8200 ต่อ 104-105
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวั นหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีทีตายหรื อทีศพอยูห่ รื อมีการจัดการศพโดยการเก็บฝังเผาหรื อทําลาย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู ้ แจ้ งได้ แก่เจ้ าบ้ านของบ้ านทีมีการตายบุคคลทีไปกับผู ้ตายขณะตายผู ้ พบศพหรือผู ้ ซึงได้ รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ งภายหลัง 24 ชัวโมงนับตั งแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ
3. เงือนไข
(1) กรณีมีเหตุอั นควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการข้ อความ
ผิดจากความเป็ นจริงให้ นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้ อมและพิจารณา
ให้ แล้ วเสร็จภายใน 60วัน
(2) กรณีทีมีความซับซ้ อนหรือข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคั ญต้ อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลางให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั งนี การหารือต้ องส่งให้ สํานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วั นทีรับเรือง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัดเพือส่งให้ สํานักทะเบียนกลางเพือตอบ
ข้ อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที รับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีรับเรืองคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยืน
ประกอบพิจารณาใน
เบื องต้ น

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
20 วัน
พยานบุคคลและพยาน
แวดล้ อมและรวบรวม
หลักฐานพร้ อมความเห็นให้
นายทะเบียนพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร
อําเภอเมือง
กําแพงเพชร
จังหวัด
กําแพงเพชร
เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร
อําเภอเมือง
กําแพงเพชร
จังหวัด

หมายเหตุ

-

-
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ที

ประเภทขั นตอน

การตรวจสอบเอกสาร
3)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ
นายทะเบียนพิจารณารับ
แจ้ ง/ไม่รับแจ้ งและแจ้ งผล
การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้ บริการ
10 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
กําแพงเพชร
เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร
อําเภอเมือง
กําแพงเพชร
จังหวัด
กําแพงเพชร

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู ้ ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
บัตรประจําตัว
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผู ้ แจ้ ง)

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผู ้ ตายถ้ ามี)

15.2) เอกสารอื น ๆ สําหรับยื นเพิ มเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื นเพิ มเติม
ผู ้ ออกเอกสาร

1)

หนังสือรับรอง
การตายท.ร.4/1
ทีออกโดย
สถานพยาบาล

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผ้◌ูตายเข้ า
รับการรักษาก่อน
ตาย)
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ที
2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื นเพิ มเติม
ผู ้ ออกเอกสาร
ผลการตรวจสาร พันธุกรรม
(DNA)
พยานหลั กฐาน อืนเช่นรูปถ่าย
งานศพของผู ้ ตาย

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ทีสามารถบ่งบอก
ตัวบุคคลของ
ผู ้ ตาย)
(ถ้ ามี)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนร้ องเรียนต่อนายทะเบียนท้ องถินเทศบาลเมืองกําแพงเพชรโทรศัพท์ 0-5571-8200 ต่อ
211
หมายเหตุ(สํานักทะเบียนท้องถิ นเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 111 ตําบลในเมืองถนนเลียงเมืองอําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร 62000)
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศู นย์ดํารงธรรมเทศบาลเมืองกําแพงเพชรโทรศัพท์. 0-5571-8200 ต่อ 206
หมายเหตุ(สํานักงานเทศบาลเมืองกําแพงเพชร (ชัน 2) 111 ถนนเลี ยงเมืองตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัด
กําแพงเพชร 62000)
3) ช่ องทางการร้ องเรียนศู นย์ดํารงธรรมจังหวัดกําแพงเพชรโทรศัพท์0-5570-5154 /สายด่วน 1567
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองโทร 1548
หมายเหตุ(สํานักบริ หารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีหรื อ
www.bora.dopa.go.th)
5) ช่ องทางการร้ องเรียนศู นย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู ่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
25/08/2558
รออนุมัติขั นที2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองกําแพงเพชรสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที พิมพ์
สถานะ

