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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็ นใคร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานเทศบาลตําบลซําสูง
ชือกระบวนงาน:การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผูต้ ายเป็ นใคร
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
กฎหมายทีให้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่อเดือน
0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผูต้ ายเป็ นใคร (ระเบียบ
ฯ ข้อ 65) 02/06/2558 14:40
11. ช่องทางการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาลตําบลซําสูง เทศบาลตําบลซําสูง /ติดต่อด้วยตนเองณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีทีตาย)
1.
2.
3.
4.
5.

12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่
(1)เจ้าบ้านทีมีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผพู้ บศพเป็ นผูแ้ จ้ง
(2)บุคคลทีไปกับผูต้ ายหรือผูพ้ บศพ กรณีตายนอกบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 24 ชัวโมง นับตังแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
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3. เงือนไข
(1) กรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีทีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี การหารือต้องส่งให้สาํ นัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีรับเรือง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพือส่งให้สาํ นักทะเบียนกลาง
เพือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่วยงานที
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีรับเรืองคําขอ และ 10 นาที
สํานักทะเบียน ตรวจสอบหลักฐานการยืน
อําเภอ/สํานัก
1)
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้องถิน
เบืองต้น
การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

2)

10 นาที

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
เอกสารอืนที
เกียวข้องกับ

-

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)
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ที

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ผูต้ าย

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาลตําบลซําสูง เทศบาลตําบลซําสูง
โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ www.samsung.go.th
หมายเหตุ18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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