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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจ ำหน่ำยชื่อและรำยกำรบุคคลออกจำกทะเบียนบ้ำนเม่ือปรำกฏว่ำบุคคลใน
ทะเบียนบ้ำนได้ตำยไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ ำหน่ำยชื่อและรำยกำรบุคคล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การจ าหน่ายช่่อลละรายการบคุคลออกจากทะเบียนบาานเม่่อรรากววา่บคุคลนนทะเบียนบาานไดา

ตายไรลลาวลตย่งัไมไ่ดาจ าหน่ายช่่อลละรายการบคุคล 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกับริหารการทะเบียน 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จนนหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกนบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบส ำนกัทะเบียนกลำงว่ำดว้ยกำรจดัท ำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัที่ 5 
พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดาานเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค, ทาองถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูม่่อรระชาชน] การจ าหน่ายช่่อลละรายการบคุคลออกจากทะเบียนบาาน
เม่่อรรากฎวา่บคุคลนนทะเบียนบาานไดาตายไรลลาวลตย่งัไมไ่ดาจ าหน่ายช่่อลละรายการบคุคล (ระเบียบฯขาอ 111) 
กรณีนนเขตลละกรณีส านกัทะเบียนอ่่น 02/06/2558 15:25  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนท่ีให้บริกำร ส านกัทะเบียนทาองถ่ินเทศบาลต าบลทา่ยาง 

888 ถ.ท่ายาง-หนองบาวย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ 76130 
โทรศพัท์ 032-463000-2 
โทรสาร 032-461546 
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ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เริดนหาบริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวานวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้ลตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ที่บคุคลนัน้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้น) 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผูา ย่่นค าราองไดาลกเ่จาาบาานหร่อผูา ท่ีไดารับมอบหมายจากเจาาบาาน 
2. เง่่อนไข 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การลจางเร็นไรโดยมชิอบดาวยกฎหมายระเบียบหร่อโดยอ าพรางหร่อโดยมีรายการขาอความ
ผิดจากความเร็นจริงนหานายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบขาอเท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานลวดลาอมลละพิจารณา
นหาลลาวเสร็จภายนน 15วนั 
(2) กรณีท่ีมีความซบัซาอนหร่อขาอสงสยันนลนวทางการรวิบตัิขาอกฎหมายหร่อการตรวจสอบเอกสารส าคญัตาอง
ด าเนินการหาร่อมายงัส านกัทะเบียนกลางนหาด าเนินการนหาลลาวเสร็จภายนน 90 วนั (ทัง้นีก้ารหาร่อตาองสง่นหาส านกั
ทะเบียนกลางภายนน 30 วนันบัลตว่นัท่ีรับเร่่อง) โดยสง่ผา่นส านกัทะเบียนจงัหวดัเพ่่อสง่นหาส านกัทะเบียนกลางเพ่่อตอบ
ขาอหาร่อดงักลา่วตอ่ไร 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาาหนาาท่ีรับเร่่องค าขอลละ
ตรวจสอบหลกัฐานการย่่น
รระกอบพิจารณานน
เบ่อ้งตาน 
 

5 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทาองถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอ าเภอหร่อ
นายทะเบียนทาองถ่ิน
พิจารณาอนญุาต/ไม่
อนญุาตลละลจางผลการ
พิจารณา 
 

10 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทาองถ่ิน 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 นาที 
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14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

ส ำนกัทะเบียน
อ ำเภอ/ส ำนกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั (ฉบบัเจ้ำบ้ำนท่ี
ปรำกฎช่ือคนตำย 
) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบบั (ของเจ้ำบ้ำน) 

2) 
เอกสำรท่ี
เก่ียวข้องกบั
ผู้ตำย 

ส ำนกับริหำรกำร
ทะเบียน 

1 0 ฉบบั (ถ้ำม)ี 

3) 

หนงัสือ
มอบหมำยและ
บตัรประจ ำตวัผู้
มอบหมำย 

ส ำนกับริหำรกำร
ทะเบียน 

1 1 ฉบบั (กรณีมกีำร
มอบหมำย) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์ด ารงธรรมกระทรวงศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดัศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567  
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกับริหารการทะเบียนกรมการรกครองถ.ล าลกูกาคลอง 9  อ.ล าลกูกาจ.รทมุธานี

โทร 1548 หร่อ www.bora.dopa.go.th 
 

3) 
 
 
4) 

ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการรระชาชนส านกังานรลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่ายาง 
888 ถ.ท่ายาง-หนองบาวย ม.1 ต.ท่ายาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ 76130 
โทรศพัท์ 032-463000-2ตอ่ 117 
www.thayang-phet.go.th 

 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 
วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถำนะ เผยลพร่คูม่่อบนเวบ็ไซต์ลลาว 
จัดท ำโดย อริญชญา ผลศรัทธา  
อนุมัติโดย นฤมล กิจพ่วงสวุรรณ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 

http://www.thayang-phet.go.th/

