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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บแจ้ งการตาย กรณีไม่ ทราบว่ าผ้ ◌ูตายเป็ นใคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้ งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผ้ ◌ูตายเป็ นใคร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบสํานักทะเบี ยนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับแจ้ งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผ้ ◌ูตายเป็ นใคร สํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักทะเบี ยนอํ าเภอหรื อสํานักทะเบี ยน เทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์(โดยไม่หยุดบริ การช่วงเวลา
12.00 – 13.00 น.) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องที ท่ ี ่ตาย )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้ ง ได้ แก่

2/5

(1)เจ้ าบ้ านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้ าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้ าบ้ านให้ ผ้ พู บศพเป็ นผู้แจ้ ง
(2)บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรื อผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้ าน
2. ระยะเวลาการแจ้ ง ภายใน 24 ชัว่ โมง นับตังแต่
้ เวลาตาย หรื อเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอําพราง หรื อโดยมีรายการ
ข้ อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้ นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม
และพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้ อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้ อง
ดําเนินการหารื อมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้ การหารื อต้ องส่งให้ สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ สํานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ ง/ไม่รับแจ้ ง และแจ้ งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที

10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

(-)

(-)
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
เอกสารอื่นที่
1
2) เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ตาย

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้แจ้ ง)

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (-)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9 อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธานี โทร 1548 หรื อ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานทะเบียนท้ องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หรื อสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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4)

หมายเหตุ (1. ทางอิ นเตอร์ เน็ต http://www.kalasin-mu.go.th
2. ทางโทรศัพท์ (สํานักงานเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ : 0-4382-1354-6 , สํานักงานทะเบี ยนท้องถิ่ น : 0-43813106
3. ทาง ไปรษณี ย์ (สํานักงานเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ 70/21 ถนนถีนานนท์ อ.เมื อง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์ 17/07/2558
สถานะ เผยแพร่ คมู่ ือบนเว็บไซด์แล้ ว
จัดทําโดย ธีรญา พันเทศ
อนุมตั ิโดย จารุวฒ
ั น์ บุญเพิ่ม
เผยแพร่โดย อภิวฒ
ั น์ ปะกิทงั

วันที่พมิ พ์
สถานะ

23/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
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ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

