
คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการตายเกินกำหนดและกรณีการรบัแจงการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอ่ืน 

      

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแกเจาบานของบานที่มีการตายบุคคลที่ไปกับผูตายขณะตายผูพบศพหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวางที่ตายที่พบศพหรือ
มีการจัดการศพโดยการเก็บฝงเผาหรือทำลาย   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบรายการบุคคลของคนตายในฐานขอมูลการทะเบียน
ราษฎร   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูแจงใหทราบถึงสาเหตุที่ไมแจงการตายภายใน๒๔
ช่ัวโมง   
นับแตเวลาที่ตายหรือพบศพและการจัดการศพวาจะเก็บฝง
เผา หรือทำลายและสถานทีจ่ดัการศพเพ่ือลงรายการในมรณ
บัตร   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนผูแจงใหทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับสาเหตุที่ไมแจงการ
ตาย   
ที่สำนักทะเบียนทองที่ที่มีการตายหรือพบศพประวัติภูมิลำเนา
ของ   
คนตายความสัมพันธระหวางผูแจงกับคนตายการจัดการศพ
และสถานทีจ่ัดการศพ (กรณแีจงสำนักทะเบียนอ่ืน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เปรียบเทียบปรับ (กรณแีจงการตายภายใน๑ปนับแตวันถัด
จากวันที่ตาย)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนพยานบุคคลที่นาเช่ือถือซี่งรูเห็นการตาย   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
ออกมรณบัตรท.ร.๔โดยระบุขอความซายมอืวา"เกินกำหนด" 
  
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
8) การตรวจสอบเอกสาร 

ถาคนตายมีช่ือในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลางของ
สำนัก   
ทะเบียนที่แจงการตายใหนายทะเบียนจำหนายรายการบุคคล
ของคนตายในทะเบียนบานฉบับเจาบานและฐานขอมูลการ
ทะเบียนราษฎรแตถาคนตายมีช่ือในทะเบียนบานหรือ
ทะเบียนบานกลางสำนักทะเบียนอ่ืน ใหนายทะเบียน
สงมรณบัตรตอนที่๒ไปยังสำนักทะเบียนที่เกี่ยวของ เพ่ือ
ดำเนินการจำหนายรายการบุคคล   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

9) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบมรณบัตรตอนที่๑และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผู
แจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง     
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวของคนตาย (ถามี)    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานที่มีชื่อคนตาย (ถามี) 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
หนังสือรับรองการตายตามแบบท.ร.๔/๑ของสถานพยาบาลที่คน
ตายเขารับการรักษากอนตาย    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

ผลตรวจสารพันธกุรรม (DNA) ที่สามารถบงบอกตัวบคุคลของคน
ตาย   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

พยานหลักฐานอ่ืน (ถามี) เชนรูปถายงานศพของคนตาย 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ศูนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการตายเกินกำหนดและกรณกีารรับแจงการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอ่ืน  

     

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)2. พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 และแกไขเพ่ิมเติม 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการตายเกินกำหนดและกรณกีารรับแจงการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอ่ืน  

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ (ระเบยีบฯขอ๖๙)    

   

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูประสงคแจงเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
บันทึกรายการเปลียนแปลงการจัดการศพลงในมรณบัตร 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง     
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

ใบมรณบัตร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที ่ ศุนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ (ระเบียบฯขอ๖๙)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ (ระเบียบฯขอ๖๙)  

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงตาย (กรณีคนตายในทองที่ตายในบานหรือตายนอกบาน)     (ระเบียบฯขอ๖๑ , 

ขอ ๖๓)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแก (๑) เจาบานที่มีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง 

              (๒) บุคคลที่ไปกบัผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่ตาย   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๔-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบถามผูแจงเกี่ยวกับการจัดการศพวาจะเก็บฝงเผาหรือ
ทำลาย และสถานที่จัดการศพเพ่ือลงรายการในใบรับแจงการ
ตายหรือมรณบัตร   
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

ออกมรณบัตร (ท.ร.๔) 
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
จำหนายรายการคนตายในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียน
บาน ฉบับเจาบานโดยประทับคำวา"ตาย"สีแดงไวหนารายการ
คนตาย   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบมรณบัตรตอนที่๑และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผู
แจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง     
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวของคนตาย (ถามี)    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หนังสือรับรองการตายตามแบบท.ร.๔/๑ (กรณีคนตายใน
สถานพยาบาล)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
ใบแจงการตายตามแบบท.ร.๔ตอนหนา (กรณีแจงตอกำนัน
ผูใหญบาน)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

รายงานการชนัสูตรของเจาหนาที่ตำรวจหรือหนวยงานนิติเวช 
(กรณีตายผิดธรรมชาติหรือตายโดยไมทราบสาเหตุ) 
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

(๖) สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานที่คนตายที่มีชื่อและรายการ
บุคคล (ถามี)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงตาย (กรณีคนตายในทองที่ตายในบานหรือตายนอกบาน) (ระเบียบฯขอ๖๑ , ขอ๖๓)  

     

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงตาย (กรณีคนตายในทองที่ตายในบานหรือตายนอกบาน) (ระเบียบฯขอ๖๑ , ขอ

๖๓)       

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงตาย (กรณีมีเหตเุชื่อวามีการตายแตไมพบศพ) (ระเบยีบฯขอ๖๖)   

    

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแก (๑) เจาบานที่มีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง 

              (๒) บุคคลที่ไปกบัผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่ตาย   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนผูแจงใหทราบมูลเหตุที่ทำใหเช่ือวามีการตายของ
บุคคล และความสัมพันธระหวางผูแจงกับผูตาย   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

ออกใบรับแจงการตายตามแบบท.ร.๔ตอนหนาใหผูแจงไวเปน
หลักฐาน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีบุคคลที่เช่ือวาตายมีช่ือในทะเบียนบานของสำนัก
ทะเบียน ใหจำหนายรายการในทะเบียนบานและฐานขอมูล
การทะเบียนราษฎรตามแบบท.ร. ๙๗โดยหมายเหตุดวย
ขอความวา"รับแจงการตายไวแตไมพบศพ" 
 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีคนตายมีช่ือในทะเบียนบานของสำนักทะเบียนอ่ืนใหนาย
ทะเบียนแจงเปนหนังสือไปยังสำนักทะเบียนน้ันเพ่ือ
ดำเนินการจำหนายรายการบุคคลเชนเดียวกัน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบานที่มีชื่อคนตาย (ถามี)   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หลักฐานอ่ืนทีเ่ก่ียวของกับผูตาย (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงตาย (กรณีมีเหตุเช่ือวามีการตายแตไมพบศพ) (ระเบียบฯขอ๖๖)    

   

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงตาย (กรณีมีเหตุเช่ือวามีการตายแตไมพบศพ) (ระเบียบฯขอ๖๖)    

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงตาย (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายโดยผิด

ธรรมชาติ)  (ระเบยีบฯขอ๖๘)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแก (๑) เจาบานที่มีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง 

              (๒) บุคคลที่ไปกบัผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่ตาย   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :7 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนผูแจงใหทราบมูลเหตุที่ทำใหเช่ือวามีการตายของ
บุคคลและความสัมพันธระหวางผูแจงกับผูตาย   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

ออกใบรับแจงการตายตามแบบท.ร.๔ตอนหนาใหผูแจงไวเปน
หลักฐาน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
ทำหนังสือแจงพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
โรคติดตออันตรายหรือพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจเพ่ือ
ดำเนินการตามอำนาจหนาที่   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาหรือผลการชันสูตรศพจาก
พนักงานที่เกี่ยวของแลวจึงออกมรณบัตรใหผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
จำหนายรายการคนตายในสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
และฐานขอมลูการทะเบียนราษฎร   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง     
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบานที่มีชื่อคนตาย (ถามี)   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หลักฐานอ่ืนทีเ่ก่ียวของกับผูตาย (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที ่

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงตาย (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ)  

(ระเบียบฯขอ๖๘)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 7.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงตาย (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายโดยผิด

ธรรมชาติ)  (ระเบียบฯขอ๖๘)       

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงตาย (กรณีไมทราบวาผูตายเปนใคร) (ระเบียบฯขอ๖๕)    

    

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแก (๑) เจาบานที่มีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง 

              (๒) บุคคลที่ไปกบัผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่ตาย    
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูแจงเกี่ยวกับเหตุการณที่มีการตายและสถานที่เกดิ
เหตุลักษณะทางกายภาพของคนตายความสัมพันธระหวางผู
แจงกับคนตาย   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบถามผูแจงเกี่ยวกับการจัดการศพวาจะเก็บฝงเผาหรือ
ทำลาย และสถานทีจ่ัดการศพเพ่ือลงรายการในใบรบัแจงการ
ตาย   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

ออกใบรับแจงการตายตามแบบท.ร.๔ตอนหนาใหผูแจงโดยรอ
การออกมรณบัตรไวจนกวาจะทราบวาคนตายเปนใครจึงจะ
ออกมรณบัตรได   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

เอกสารที่เก่ียวของกับคนตาย (ถามี)  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี         
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงตาย (กรณีไมทราบวาผูตายเปนใคร) (ระเบียบฯขอ๖๕)     

   

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงตาย (กรณีไมทราบวาผูตายเปนใคร) (ระเบียบฯขอ๖๕)    

  

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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