
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัแจง้การตายเกนิก าหนด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภอแมจั่นจังหวดัเชยีงรายกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ผูแ้จง้ไดแ้กเ่จา้บา้นของบา้นทีม่กีารตายบคุคลทีไ่ปกบัผูต้ายขณะตายผูพ้บศพหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมาย  

 

2. ระยะเวลาการแจง้ภายหลงั 24 ชัว่โมงนับตัง้แตเ่วลาตายหรอืเวลาพบศพ 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอ าพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก

ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิตัขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญัตอ้งด าเนนิการหารอื

มายังส านักทะเบยีนกลางใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นีก้ารหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางภายใน 30 วนันับ

แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นส านักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป  

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลแมจั่น  
ตัง้อยูณ่ทีว่า่การอ าเภอแมจ่ัน 

เลขที ่4  หมูท่ี ่2  ต าบลแมจ่ัน 
อ าเภอแมจั่นจังหวดัเชยีงราย 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (แหง่ทอ้งทีท่ีต่ายหรอืทีศ่พอยูห่รอืมกีารจัดการศพ
โดยการเก็บฝังเผาหรอืท าลาย)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอและตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบ

พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ (ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลแมจั่น   )) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลแมจ่ัน
อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 
 

2) การพจิารณา 

การตรวจสอบหลกัฐานสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและ
รวบรวมหลกัฐานพรอ้มความเห็นใหน้ายทะเบยีนพจิารณา  

(หมายเหต:ุ (ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลแมจั่น   )) 

20 วนั เทศบาลต าบลแมจ่ัน

อ าเภอแมจ่ันจังหวดั
เชยีงราย 

 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนพจิารณารับแจง้/ไมรั่บแจง้และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลแมจั่น   )) 

10 วนั เทศบาลต าบลแมจ่ัน
อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(ผูแ้จง้) 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(ของผ ู้ ตูายถา้มี) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นท.ร.14 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(ทีผู่ต้ายมชีือ่อยู่) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองการตายตามแบบท.ร. 4/1 ทีอ่อกโดย

สถานพยาบาล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีทีค่นตายเขา้รับการรักษากอ่นตาย) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

5) 

 

ผลตรวจสารพนัธุกรรม (DNA) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ทีส่ามารถบง่บอกตวับคุคลของผูต้าย) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลแมจ่ัน 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.maechan.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์0-5377-1369-70, 0-5377-2154 

3. ทางไปรษณีย ์(555 หมู ่4 ต.แมจ่ันอ.แมจ่ันจ.เชยีงราย 57110) 
4. ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลแมจ่ัน 

5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่เทศบาลต าบลแมจ่ัน) 
7. ตูป้ณ. 77 

)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแจง้การตายเกนิก าหนด 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองส านักบรหิารการทะเบยีน  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)ระเบยีบส านักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดท าทะเบยีนราษฎรพ .ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแจง้การตายเกนิก าหนดเทศบาลต าบลแมจ่ัน  
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


