
คูมือสําหรับประชาชน : การรับแจงการตายเกินกําหนด 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลมะคา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมากระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
1. ผูแจง ไดแก เจาบานของบานท่ีมีการตาย บุคคลท่ีไปกับผูตายขณะตาย ผูพบศพ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย  
 
2. ระยะเวลาการแจง ภายหลัง 24 ช่ัวโมง นับต้ังแตเวลาตาย หรือเวลาพบศพ 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม และพิจารณาใหแลว
เสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตองดําเนินการหารือ
มายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป  
 
 
ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลมะคา โทรศัพท /โทรสาร 
044-377058 กด 7/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (แหงทองท่ีท่ีตาย หรือ ท่ีศพอยูหรือมีการจัดการศพ
โดยการเก็บ ฝง เผา หรือทําลาย)) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอ และตรวจสอบหลักฐานการย่ืนประกอบ
พิจารณาในเบ้ืองตน 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที สํานักบริหารการทะเบียน 
 

2) การพิจารณา 
การตรวจสอบหลักฐาน สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม 
และรวบรวมหลักฐาน พรอมความเห็นให นายทะเบียนพิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

20 วัน สํานักบริหารการทะเบียน 
 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณา รับแจง/ไมรับแจง และแจงผลการ
พิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

10 วัน สํานักบริหารการทะเบียน 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูแจง) 

สํานักบริหารการทะเบียน 

2) บัตรประจําตัวประชาชน สํานักบริหารการทะเบียน 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ฉบับจริง1ฉบับ 

สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ของผ ตาย ถามี) 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน ท.ร.14 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ท่ีผูตายมีชื่ออยู) 

สํานักบริหารการทะเบียน 

4) 
 

หนังสือรับรองการตาย ตามแบบ ท.ร. 4/1 ท่ีออกโดย
สถานพยาบาล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีท่ีคนตายเขารับการรักษากอนตาย) 

สํานักบริหารการทะเบียน 

5) 
 

ผลตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ท่ีสามารถบงบอกตัวบุคคลของผูตาย) 

สํานักบริหารการทะเบียน 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักงานเทศบาลตําบลมะคา อําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท /โทรสาร 044-377058 กด 7 

(หมายเหตุ: (www.makhacity.go.th 
E-mail makha3077@makhacity.go.th 
)) 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการตายเกินกําหนด 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ : 

 
1)ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ .ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2551 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ:สวนภูมิภาค, ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 22/08/2015 17:32 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


