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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตาย กรณีตายในบาน และตายนอกบาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจงการตาย กรณีตายในบาน และตายนอกบาน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตาย งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบุรีรัมย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองที่ที่ตาย) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 

มาตรา 21 เมื่อมีคนตายใหแจงการตายดังตอไปนี้ 

(1) คนตายในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนตายภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาตาย ใน

กรณีไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาพบศพ 
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(2) คนตายนอกบาน ใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีการตายหรือพบศพ 

แลวแตกรณี หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเชนนี้จะแจงตอ

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได 

กําหนดเวลาใหแจงตาม (1) และ (2) ถาในทองที่ใดการคมนาคมไมสะดวกผูอํานวยการทะเบียนกลางอาจขยายเวลา

ออกไปตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ 

การแจงตาม (1) และ (2) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด พรอมทั้งแจงชื่อผูแจงดวย 

ใหนําความในวรรคสามของมาตรา 18 มาใชบังคับการแจงตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม21 

ระเบียบสํานกัทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 

ขอ 61 เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงวามีคนในทองที่ตายในบาน ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวผูแจง หนังสือรับรองการตาย (ถามี) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายมีชื่อ

และรายการบุคคล (ถาม)ี 

(2) ลงรายการในมรณบัตร 

(3) จําหนายรายการคนตายในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน โดยประทับคําวา “ตาย” สีแดงไวหนา

รายการคนตาย 

(4) มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง 

(5) มรณบัตร ตอนที่ 2 รายงานตามระเบียบที่กําหนดใน ขอ 132(2) 

กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134(8)  

(2) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว 

(3) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (2) - (5) 

ขอ 62 เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงวามีคนตางทองที่ตายในบาน ใหดําเนินการดังนี ้

(1) ดําเนินการตามขอ 61 และใหระบใุนมรณบัตรดานบนซายวา “คนตางทองที่” 

(2) สงมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยงัสํานักทะเบียนคนตายมีชื่อในทะเบียนบาน 

(3) กรณีไมทราบวาคนตายมีชื่ออยูในทะเบียนบานของสํานักทะเบียนใดใหสงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อ

ดําเนินการตอไป 

เมื่อสํานักทะเบียนที่คนตายมีชือ่อยูในทะเบียนบานไดรับมรณบัตร ตอนที ่2 ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบรายการคนที่ตายกับทะเบียนบาน หากพบวาการลงรายการในมรณบัตร ตอนที่ 2 ยังไมครบถวนหรือไมถูกตองให

ลงรายการเพิ่มเติมหรือแกไขใหถูกตอง 

(2) จําหนายรายการคนตายในทะเบียนบานและสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน 

(3) สงมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยงัสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดในขอ 132(2) 

(4) กรณีที่เจาบานนํามรณบัตร ตอนที่ 1 มายื่นขอจําหนายรายการคนตายในทะเบียนบานใหดําเนินการตาม (1) , (2) โดยอนุโลม 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประสงคจะรับการแจงตาย

ยื่นใบรับแจงการตาย (ตาย

ที่บาน) หรือหนังสือรับรอง

การตายที่นํามาจาก

โรงพยาบาลใสตะกรารับคํา

รองของงานทะเบียนราษฎร 

1 นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

(ตามโปรแกรมที่

ติดตั้งใหม เมื่อ

วันที่ 22 มิถุนายน 

2558  เพิ่ม

ขั้นตอนการสแกน

คิวอารโคด (QR-

Code) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับคํารอง สัมภาษณขอมูล

การตายจากผูมาแจง กรอก

ขอมูล รอรับบัตรคิว 

1 นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ดําเนินการแจงตายจาก

ระบบงานทะเบียนราษฎร 

เจาหนาที่กดบัตรคิว พิมพ

เอกสาร สแกนคํารอง ท.ร.

31 และสแกนเอกสารอื่นๆ 

เพิ่มเติม  อกใบมรณบัตร

พรอมตรวจทานใบมรณ

บัตรเพื่อความถูกตอง 

5  นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาหนาที่ยื่นเอกสารใหผู

แจงตรวจสอบความถูกตอง 

พรอมลงลายมือชื่อ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติ และ

ผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น 

ฯ ลงลายมือชื่อ ในใบมรณ

บัตรพรอมกับมอบใบมรณ

บัตร ท.ร.4  ทั้งสองตอนแก

ผูมาแจงการตาย 

3 นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

- 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม   10 นาที 

 
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจา

บานที่คนตายมี

ชื่อและรายการ

บุคคล (ถามี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรอง

การตาย 

โรงพยาบาล 1 0 ฉบับ (ผูแจงตาย ถาย

สําเนาหนังสือ

รับรองการตาย

เก็บไวดวย) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบบันทึก

ประจําวันตํารวจ 

- 1 0 ฉบับ (ซึ่งรายงาน

ประจําวันเกี่ยวกับ

คดี  กรณีตายจาก

อุบัติเหตุ 

2) ใบชันสูตร (ถามี) - 1 0 ฉบับ - 
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16. คาธรรมเนียม 

1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย  โทร. 1567 

หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.

ปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย หมายเลข

โทรศัพท 044602345 ตอ 103-104 

หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบรายงานสถิติสําหรับประชาชน แบบ 2 

(แบบ 2/4 : ระดับประชาชนผูมารับบริการ) 

- 

 

19. หมายเหตุ 

การแจงการตายตองแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตายหรือพบศพ 
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