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คู่มือสาหรั บประชาชน: การจาหน่ ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้ าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคน
ต่ างด้ าวที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่ างด้ าวตายในต่ างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้ าน กรณีคนสัญชาติไทยหรื อคนต่างด้ าวที่มี
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวตายในต่างประเทศ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลนครอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสานักทะเบี ยนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้ าน กรณีคนสัญชาติไทยหรื อ
คนต่างด้ าวที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวตายในต่างประเทศ เทศบาลนครอ้ อมน้ อย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลนครอ้อมน้อย (สานักทะเบียนท้องถิ่ น/งานทะเบียนราษฏร)/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ ( แห่งท้องที ท่ ี ผ่ ตู้ ายมี ชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู้ยื่นคาร้ อง ได้ แก่ เจ้ าบ้ านหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากเจ้ าบ้ าน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อโดยมีรายการ
ข้ อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้ นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม
และพิจารณาให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้ อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้ อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้ การหารื อต้ องส่งให้ สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคาขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
แจ้ งผลการพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
หลักฐานการจด สานักทะเบียน
1
1) ทะเบียนคนตาย อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
หลักฐานการตาย 1
ที่ออกโดยรัฐบาล
2)
ของประเทศที่มี
การตาย

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(แปลและรับรอง
ความถูกต้ องจาก
กระทรวงการ
ต่างประเทศ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
เจ้ าบ้ าน
สาเนาทะเบียน
บ้ านฉบับเจ้ า
บ้ าน ท.ร. 14
หนังสือ
มอบหมายและ
บัตรประจาตัว
ประชาชนผู้ที่
ได้ รับมอบหมาย

กรมการปกครอง

1

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
-

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

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(ที่มีชื่อคนตาย)

1

1

ฉบับ

(กรณีมีการ
มอบหมาย)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลนครอ้ อมน้ อย
หมายเหตุ ( เทศบาลนครอ้อมน้อย
ตัง้ อยู่เลขที ่ 234 หมู่ที่ 11 ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 0-2420-4011-18 โทรสาร 0-2420-9100)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
เทศบาลนครอ้ อมน้ อย สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

