คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรร ับแจ้งกำรตำยเกินกำหนด
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู ้แจ ้ง ได ้แก่ เจ ้าบ ้านของบ ้านทีม
่ ก
ี ารตาย บุคคลทีไ่ ปกับผู ้ตายขณะตาย ผู ้พบศพ หรือผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ ้ง ภายหลัง 24 ชัว่ โมง นับตัง้ แต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงือ
่ นไข
(1) กรณีมเี หตุอน
ั ควรสงสัยว่าการแจ ้งเป็ นไปโดยมิชอบด ้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการข ้อความผิด
จากความเป็ นจริง ให ้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข ้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล ้อม และพิจารณาให ้แล ้ว
เสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีทม
ี่ ค
ี วามซับซ ้อนหรือข ้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัต ิ ข ้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต ้องดาเนินการหารือ
มายังสานักทะเบียนกลาง ให ้ดาเนินการให ้แล ้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี้ การหารือต ้องส่งให ้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน
นับแต่วน
ั ทีร่ ับเรือ
่ ง) โดยส่งผ่านสานั กทะเบียนจังหวัด เพือ
่ ส่งให ้สานักทะเบียนกลาง เพือ
่ ตอบข ้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานั กทะเบียนเทศบาลตาบลบางกระทึก ทีว่ า่ การอาเภอสามพราน
โทร 034-311065/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (แห่งท ้องทีท
่ ต
ี่ าย หรือ ทีศ
่ พอยูห
่ รือมีการจัดการศพ
โดยการเก็บ ฝั ง เผา หรือทาลาย))

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ ้าหน ้าทีร่ ับเรือ
่ งคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยืน
่ ประกอบ
พิจารณาในเบือ
้ งต ้น
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
การตรวจสอบหลักฐาน สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล ้อม
และรวบรวมหลักฐาน พร ้อมความเห็นให ้ นายทะเบียนพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ ้ง/ไม่รับแจ ้ง และแจ ้งผลการ
พิจารณา
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู ้แจ ้ง)
2)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลตาบลบางกระ
ทึก อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

20 วัน

เทศบาลตาบลบางกระ
ทึก อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

10 วัน

เทศบาลตาบลบางกระ
ทึก อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานั กบริหารการทะเบียน

สานั กบริหารการทะเบียน

ลำด ับ

3)

4)

5)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผ ูู้ตาย ถ ้ามี)
สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบ ับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
ื่ อยู่)
หมำยเหตุ (ทีผ
่ ู ้ตายมีชอ
หน ังสือร ับรองกำรตำย ตำมแบบ ท.ร. 4/1 ทีอ
่ อกโดย
สถำนพยำบำล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีทค
ี่ นตายเข ้ารับการรักษาก่อนตาย)
ผลตรวจสำรพ ันธุกรรม (DNA)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ทีส
่ ามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู ้ตาย)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

สานั กบริหารการทะเบียน

สานั กบริหารการทะเบียน

สานั กบริหารการทะเบียน

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สานั กงานเทศบาลตาบลบางกระทึก 40/8 ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร 0-24827213-5 หรือ www.bangkrateuk.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
่ กระบวนงำน: การรับแจ ้งการตายเกินกาหนด
ชือ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานั กบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร: รับแจ ้ง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :

1)ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด ้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
ระด ับผลกระทบ: บริการทีม
่ ค
ี วามสาคัญด ้านเศรษฐกิจ/สังคม
้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนภูมภ
พืน
ิ าค, ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
่ อ้ำงอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชำชน: การรับแจ ้งการตายเกินกาหนด เทศบาลตาบลบางกระทึก วีรศักดิ์ สาเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน
25/08/2015 10:20
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

