คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

การแจ้งตาย (กรณี คนตายในท้องที<สาํ นักทะเบียนอื<น) (ระเบียบฯ ข้อ ๖๔/๑)
สํานักทะเบียนท้องถิ<นเทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้ บริการ
่
สถานที< / ชองทางการให้
บริ การ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ

สํานักทะเบียนท้องถิ<นเทศบาลเมืองระนอง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ํ
(ยกเว้นวันหยุดที<ทางราชการกาหนด
)

โทรศัพท์ : 0 7782 1906, 0 7782 2035

่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ตังแตเวลา

โทรสาร : 0 7781 1888

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยืนคําขอ
ผู้แจ้ ง ได้ แก่ เจ้ าบ้ านของบ้ านทีมีการตาย บคคลที
ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึงได้ รับมอบหมายจากบคคลดั
งกล่าว
ุ
ุ
ขั%นตอน และระยะการให้ บริการ
ขั นตอน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผูแ้ จ้ง

่
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถิ<นเทศบาลเมืองระนอง

(๒) สอบสวนรายการบุคคลของคนตายในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

(๓) เปรี ยบเทียบปรับ (กรณี การแจ้งการตายภายใน ๑ ปี นับแตวั่ นถัด
จากวันที<ตาย)
ี< ั
่ งการตาย
(๔) สอบสวนผูแ้ จ้งให้ทราบข้อเท็จจริ งเกยวกบสาเหตุ
ที<ไมแจ้
ที<สาํ นักทะเบียนท้องที<ที<การตายหรื อพบศพ ประวัติ และภูมิลาํ เนาของ
่ แ้ จ้งกบคนตาย
ั
คนตายความสัมพันธ์ระหวางผู
การจัดการศพ และสถานที<

จัดการศพ
(๕) ออกมรณบัตร ท.ร.๔
(๖) ถ้าคนตายมีชื<อในทะเบียนบ้านหรื อทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียน

่
ที<แจ้งการตาย ให้นายทะเบียนจําหนายรายการบุ
คคลของคนตายใน
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร แตถ้่ าคนตาย

มีชื<อในทะเบียนบ้านหรื อทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียนอื<น
่
ี< อง
ให้นายทะเบียนสงมรณบั
ตร ตอนที< ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที<เกยวข้
่
เพื<อดําเนินการจําหนายรายการบุ
คคล
(๗) มอบมรณบัตร ตอนที< ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผแู้ จ้ง

(ระยะเวลาดําเนินการ ๑๕ นาที)
ระยะเวลา
่ รับเอกสารครบถ้วน และไมรวมระยะเวลาการรอรั
่
(๑) ระยะเวลาดําเนิ นการ ๑ วัน (หมายเหตุ : นับตั งแตได้
บบริ การ)
(๒) กรณี มีเหตุอันควรสงสั ยต้ องมีการสอบสวน ดําเนิ นการภายใน ๑๕ วัน (หมายเหตุ : ไม่ นับรวมระยะเวลาที& ต้องดําเนิ นการการสอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้ อม, การตรวจสอบเอกสารจากหน่ วยงานที& เกี&ยวข้ อง หรื อการหารื อข้ อกฎหมาย เพื&อประกอบการพิจารณาของนายทะเบี ยน)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานที<ตอ้ งใช้
(๑) บัตรประจําตัวผูแ้ จ้ง
(๒) บัตรประจําตัวของคนตาย (ถ้ามี)
(๓) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที<มีชื<อคนตาย (ถ้ามี)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานที<ตอ้ งใช้
่
(๔) หนังสื อรับรองการตายตามแบบ ท.ร.๔/๑ ของสถานพยาบาล ที<คนตายเข้ารับการรักษากอนตาย
หรื อ
่
(๕) ผลตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ที<สามารถบงบอกตั
วบุคคลของคนตาย
่
(๖) พยานหลักฐานอื<น (ถ้ามี) เชน่ รู ปถายงานศพของคนตาย
ค่ าธรรมเนียม
่
คาธรรมเนี
ยม ๒๐ บาท
การรับเรืองร้ องเรียน
่ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบที<กาหนด
ํ
่ <อร้องเรี ยนได้ที<
การให้บริ การไมเป็
สามารถติดตอเพื
สํานักทะเบียนท้องถิ<นเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ 0 7782 1906
ศูนย์รับเรื< องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั น 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
เว็ปไซค์ www.ranongcity.go.th
ตูร้ ับเรื< องร้องทุกข์ (อาคารใหม่ ชั น 1)
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอในเขตพืนที< ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดในเขตพืนที< หรื อสํานักทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๑๕๔๘ หรื อเว็บไซดต์ http:/www.bora.dopa.go.th

่
ตัวอยางแบบฟอร์
ม

