
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาต ิ

หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย 

*************************************************************************************************** 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้แจ้งได้แก ่

(1) เจ้าบ้านท่ีมีคนตายกรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจา้บ้าน ให้ผู้

พบศพเป็นผู้แจ้ง 

(2) บุคคลท่ีไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพกรณีตายนอกบ้าน  

2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ 

3. เง่ือนไข 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบ หรือ โดยอ า

พราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคพยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60วัน 

(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการ

ตรวจสอบ อกสารส าคัญต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 90 วัน (ท้ังน้ีการหารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีรับเรื่อง ) 

โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส่งให้ส านักทะเบียนกลางเพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ส านักทะเบียนอ าเภอ หรือส านักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
จระเข้หิน 399 หมู่ 6 ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุร ีจังหวัด
นครราชสีมา โทร.044-991447/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ ( แห่งท้องที่ที่ตาย)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 



ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :37 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

จ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบื้องต้นนายทะเบียนออกใบรับแจ้งการตายเป็น 
หลักฐานให้แก้ผู้แจ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถ่ิน 

 

2) การพิจารณาโดยหน่วยงานอ่ืน 
สอบถามความเห็นพนักงานผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคติดต่อหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
(หมายเหต:ุ -) 

30 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เมื่อได้รับการแจ้งจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้วนายทะเบียน 
พิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้งและแจ้งผลการพิจารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถ่ิน 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง     1 ฉบับ 
ส าเนา     0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14 
ฉบับจริง    1 ฉบับ 
ส าเนา    0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ที่ผู้ตายมีช่ืออยู)่ 
 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ ส านัก
ทะเบียนท้องถ่ิน 

3) หลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตาย - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ฉบับจริง    1 ฉบับ 

ส าเนา     1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ถ้ามี) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล าลูกกา คลอง 9  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) เทศบาลต าบลจระเข้หิน 399 หมู่ 6 ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-991447 หรือ
เว็บไซต ์www.chorakhehin.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

หมายเหต-ุ 



 

ชื่อกระบวนงาน : การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานที่เช่ือมโยงหลายหน่วยงาน 

หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ : ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : - 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 19/08/2015 13:32 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่


