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 ระบบการบริการรับแจ้งการตายถกูพฒันาขึน้เพ่ือให้สามารถปฏิบตังิานออกเอกสารใบมรณบตัร 

ปรับปรุงฐานข้อมลูโดยจ าหนา่ยรายการบคุคลตายออกจากทะเบียนบ้าน  โดยเก็บข้อมลุทะเบียนรับแจ้งการ

ตายไว้ในฐานข้อมลูเพื่อสามารถตรวจสอบแก้ไขหรือจ าหนา่ยทะเบียนรับแจ้งการตายนัน้ในภายหลงัได้ โดย

ระบบครอบคลมุการให้บริการบคุคลไทย คนตา่งด้าว คนไมมี่สถานะ และรวมไปถึงสามารถรับแจ้งตายเม่ือไม่

ทราบวา่ผู้ตายเป็นใคร 
 

บริการรับแจ้งการตาย  

เม่ือเข้าสูร่ะบบ ผู้ปฏิบตังิานเลือกกลุม่บคุคลท่ีต้องการปฏิบตังิานตามประเภทบคุคลของผู้ตายท่ีทราบ
ดงันี ้

 

 คนไทย ทราบเลขประจ าตวัประชาชน หรือ ช่ือ – นามสกลุ  

 บคุคลตา่งด้าว 

 คนไมมี่สถานะทางทะเบียน 

 ไมท่ราบผู้ตายเป็นใคร 

 ไมมี่เลขประจ าตวัหรือหลกัฐานอ่ืน 
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รูปท่ี 1 เลือกหวัข้อการปฏิบตังิาน กลุม่บคุคล และการท างาน กรณีคนไทย 
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รูปท่ี 2 เลือกหวัข้อการปฏิบตังิาน กลุม่บคุคล และการท างาน กรณีไมท่ราบผู้ตายเป็นใคร 
 จากนัน้เลือกหวัข้อการท างานและระบขุ้อมลูท่ีใช้ในการค้นหาโดสามารถค้นหาได้จากเลขรหสั
ประจ าตวัประชาชน หรือช่ือตวั-ช่ือสกลุแล้วกด “ตรวจสอบ” 
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รูปท่ี 3 เลือกประเภทการแจ้งตาย และ บนัทกึข้อมลูเพื่อใช้ค้นหารายการบคุคล 
 

ระบบท าการค้นหาข้อมลูรายการบคุคลท่ีแจ้งตายโดย 
  

กรณีค้นหาด้วยเลขรหสัประจ าตวัประชาชน   

 ถ้าพบข้อมลูคน ระบบจะสง่ข้อมลูไปตรวจสอบท่ีทะเบียนการตายวา่มีข้อมลูทะเบียน
การตายของบคุคลเลขนีห้รือไม่  

- ถ้าพบข้อมลูทะเบียนการตาย ให้แสดงรายละเอียดเพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิาน
ตรวจสอบข้อมลู  

- ถ้าไมพ่บให้แสดงรายละเอียดของบคุคลเพื่อให้ผู้ปฏิบตังิานท าการบนัทกึ
ข้อมลูทะเบียนการตาย  

 ถ้าไมพ่บข้อมลูคน ระบบจะสง่ข้อความแจ้งกลบัเพ่ือให้ตรวจสอบรายการบคุคล   
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กรณีค้นหาด้วยช่ือตวั-ช่ือสกลุ  

 ถ้าพบรายการบคุคลในฐานข้อมลูคน ระบบจะแสดงรายละเอียดบคุคลพร้อมทัง้เลข
ประจ าตวัเพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานยืนยนัตวับคุคล  

- เม่ือผู้ปฏิบตังิานยืนยนัตวับคุคล ระบบจะท าการสง่เลขรหสัประจ าตวัท่ีได้
จากการยืนยนั เพ่ือท าการค้นหาข้อมลูในรายการทะเบียนการตายวา่มี
หรือไม ่ 

- หากมีในข้อมลูทะเบียนการตาย ให้แสดงรายละเอียดของทะเบียนการตาย 
และระบบแจ้งเตือนวา่ไมส่ามารถท าการรับแจ้งตายได้อีก  

- หากไมพ่บในข้อมลูทะเบียนการตาย ให้แสดง รายละเอียดบุคคลในรายการ
คนเพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานท าการบนัทกึรายละเอียดการรับแจ้งตาย   

- ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบรายการบคุคลแล้วไมพ่บรายการคนท่ีต้องการ  ให้ท า
การบนัทกึรายละเอียดข้อมลูการตาย  

 ถ้าไมพ่บรายการบคุคล ระบบจะสง่ข้อความแจ้งกลบัเพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึ
รายละเอียดของบคุคลตายและข้อมลูการตาย เป็นการรับแจ้งตายแบบไมท่ราบผู้ตาย
เป็นใคร 
  

กรณีเลือกรับแจ้งบคุคลตา่งด้าว หรือบคุคลไมมี่สถานะทางทะเบียน ให้ท าการบนัทกึเลข
ประจ าตวับคุคล เพ่ือค้นหาข้อมลูรายการบคุคลจากฐานข้อมลู  ถ้าพบรายการบคุคลในฐานข้อมลูจะ
แสดงรายละเอียดของบคุคลเพื่อให้ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบข้อมลู  

 
กรณีท่ีเลือกหวัข้อบคุคลท่ีไมมี่เลขประจ าตวัหรือหลกัฐานอ่ืนมาแสดง จะให้ท าการบนัทกึ

รายละเอียดของบคุคล และรายละเอียดการตาย เพ่ือออกเอกสารมรณบตัร ท.ร.051  
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รูปท่ี 4 แสดงรายละเอียดผู้ตาย 
 

ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึรายละเอียดข้อมลูการแจ้งตายตามเอกสาร   
 
กรณีท่ีพบข้อมลูทะเบียนการตาย และเป็นจ าหนา่ยบคุคลตายตามเอกสาร  

 กรณีท่ีเป็นทะเบียนการตายแบบมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ให้ผู้ปฏิบตังิาน
บนัทกึเลขท่ีเอกสารมรณบตัร เพ่ือปรับปรุงข้อมลูรายการบคุคลให้มีสถานภาพตาย
และพิมพ์จ าหนา่ยออกจากทะเบียนบ้าน  

 กรณีท่ีเป็นทะเบียนการตายแบบไมท่ราบผู้ตายเป็นใครให้ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึเลข
ประจ าตวั 13 หลกัท่ีทราบเพ่ือค้นหาข้อมลูรายการคนและตรวจสอบข้อมลูวา่เป็น
บคุคลเดียวกนั เพ่ือปรับปรุงรายการทะเบียนการตาย และรายการบคุคลให้มี
สถานภาพตายและพิมพ์จ าหนา่ยออกจากทะเบียนบ้าน  
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 กรณีท่ีสานกัทะเบียนท าการรับแจ้งตามปกติ จะไมส่ามารถทาการรับแจ้งตายได้อีก  

 
กรณีท่ีไมพ่บข้อมลูทะเบียนการตาย ระบบแสดงข้อมลูบคุคลท่ีพบเพ่ือให้ตรวจสอบ  

 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงรายละเอียดข้อมลูการตาย 
 

ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึข้อมลูในสว่นของสถานท่ีตาย ท่ีอยูท่ี่ตาย โดยสง่ข้อมลูรายละเอียดท่ีบนัทกึให้ระบบ
ตรวจสอบความถกูต้อง  
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รูปท่ี 6 แสดงรายละเอียดข้อมลูผู้แจ้งตาย 
 

หากข้อมลูสถานท่ีตายถกูต้อง ระบบแจ้งให้ผู้ปฏิบตังิานทราบเพ่ือด าเนินการตอ่ไป ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึ
เลขรหสัประจ าตวัของผู้แจ้งการตาย โดยบนัทกึเลขรหสัประจ าตวั 13 หลกั สง่ให้ระบบให้ตรวจสอบ  
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รูปท่ี 7 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูการจดัการศพ  
 

ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูก่อนยืนยนัความถกูต้องจะท าการสง่ข้อมลูเพื่อให้ระบบ
ท าการออกเลขท่ีเอกสารของมรณบตัร ตามประเภทของการแจ้งตาย เม่ือได้ข้อมลูเลขท่ีเอกสารมรณบตัร เจ้า
ผู้ปฏิบตังิานสามารถด าเนินการพิมพ์เอกสารมรณบตัรออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้  

 
ผู้ปฏิบตังิานยืนยนัความถกูต้องเพ่ือสง่ข้อมลูไปเพิ่มในฐานข้อมลูทะเบียนการตาย เม่ือปรับปรุงข้อมลู

เรียบร้อย ผู้ปฏิบตังิานสามารถเลือกพิมพ์บนัทกึการตายลงในทะเบียนบ้านฉบบัเลม่  ของผู้ตายโดยให้ระบุ
หน้าท่ีของทะเบียน พร้อมทัง้แสดงข้อความท่ีจะพิมพ์ออก เพ่ือผู้ปฏิบตังิานยืนยนัการพิมพ์  
 
 



 ระบบการบริการทะเบียนคนตาย 
 

การรบัแจ้งตาย - 10 - 

 

 
 

รูปท่ี 8 กรณีรับแจ้งตายแล้วบนัทกึข้อมลู ช่ือ – นามสกลุ 
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รูปท่ี 9 กรณีท่ีตรวจสอบทะเบียนการตายจากช่ือ  – นามสกลุ เพ่ือตรวจสอบวา่มีการแจ้งตายซ า้ซ้อน 
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ตรวจสอบและคัดรับรองรายการทะเบียนการตาย  

เม่ือเข้าสูร่ะบบปฏิบตังิานผู้ปฏิบตังิานเลือกประเภททะเบียนการตายของบคุคลตามประเภทของบคุคล 

 คนไทย หรือ บคุคลประเภท 6,7  

 บคุคลตา่งด้าว  

 บคุคลไมมี่สถานะทางทะเบียน  
 

จากนัน้เลือกประเภทของการค้นหาด้วยเลขประจ าตวัประชาชน หรือ ช่ือตวั-ช่ือสกลุ แล้วกด 
“ตรวจสอบ” 
 

 
 

รูปท่ี 10 ระบขุ้อการค้นหา 
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รูปท่ี 11 แสดงข้อมลูท่ีค้นหาพบ กรณีท่ีค้นหาด้วย ช่ือ – นามสกลุ 
 

กรณีผู้ใช้ค้นหาด้วยช่ือ-ช่ือสกลุ อาจจะพบรายการท่ีมีช่ือ-ช่ือสกลุซ า้มากกวา่ 1 รายการ ระบบจะแสดง
รายการให้ผู้ปฏิบตังิานท าการเลือกเพ่ือดรูายละเอียดการตาย  
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รูปท่ี 12 แสดงข้อมลูท่ีค้นหาพบ 
 

ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบข้อมลู หากต้องการพิมพ์เอกสารกด “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์ส าเนามรณบตัรตาม
เง่ือนไขการพิมพ์ซอ่มหรือพิมพ์ส าเนา โดยเลือกประเภทเคร่ืองพิมพ์ท่ีต้องการพิมพ์มรณบตัร   
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แก้ไขหรือจ าหน่ายรายการทะเบียนการตาย  

เม่ือเข้าสูร่ะบบปฏิบตังิาน ผู้ปฏิบตังิานเลือกกลุม่บคุคลท่ีต้องการแก้ไขหรือจ าหนา่ยทะเบียนรับแจ้งการ
ตาย พร้อมระบหุวัข้อการท างานแก้ไขหรือจ าหนา่ยทะเบียนการตายตามความต้องการของผู้ปฏิบตังิาน  
 

 
 

รูปท่ี 13 บนัทกึข้อมลูท่ีต้องการค้นหารายการ 
 

จากนัน้เลือกระบขุ้อมลูการค้นหา โดยสามารถค้นหาด้วยเลขรหสัประจ าตวัประชาชนหรือช่ือตวัช่ือ
สกลุของผู้ตาย เม่ือกด “ตรวจสอบ” ระบบจะค้นหาข้อมลูทะเบียนการตายจากฐานข้อมลู หากพบจะแสดง
รายละเอียดการรับแจ้งตายท่ีค้นพบนัน้ หากเป็นการค้นหาด้วยช่ือตวั- ช่ือสกลุ จะสามารถค้นหารายการ
ทะเบียนการตายท่ีผู้ตายมีช่ือตวั- ช่ือสกลุซ า้กนัในรายการถดัไปได้ 
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 กรณีเลือกปฏิบตังิานแก้ไขทะเบียนการตายผู้ปฏิบตังิานสามารถเลือกแก้ไขข้อมลูรับแจ้งการตายได้
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เม่ือตรวจสอบข้อมลูแล้วผุ้ปฏิบตังิานยืนยนัการปรับปรุงฐาข้อมลู หากเป็นกรณีเลือก
ปฏิบตังิานจ าหนา่ยทะเบียนการตายผู้ปฏิบตังิานบนัทกึเหตผุลการจ าหนา่ยพร้อมระบวุนัเดือนปีท่ีจ าหนา่ย 
ระบบจะน าข้อมลูท่ีผู้ปฏิบตังิานบนัทกึตรวจสอบและยืนยนัไปปรับปรุงฐานข้อมลูทะเบียนการตาย   
 
 กรณีลือกปฏิบตังิานแก้ไขเลขประจ าตวัประชาชนผู้ตาย ใช้ส าหรับกรณีท่ีมีการรับแจ้งการตายแบบไม่
ทราบวา่ผู้ตายเป็นใครไว้ ณ ส านกัทะเบียนแหง่หนึง่แหง่ใด แล้วตอ่มาภายหลงัสามารถระบรุายการบคุคลของ
ผู้ตายได้ ผู้ปฏิบตังิานจะต้องด าเนินการปรับปรุงทะเบียนรับแจ้งการตายแบบไมท่ราบวา่ผู้ตายเป็นใครนัน้ ให้
เป็นการรับแจ้งตายแบบมีเลขประจ าตวัประชาชน โดยค้นหาทะเบียนรับแจ้งการตายแบบไมท่ราบวา่ผู้ตายเป็น
ใครนัน้ได้จากการระบปีุท่ีรับแจ้ง และหมายเลขเอกสารมรณบตัรแล้วกด “ตรวจสอบ” 
 

 
 

รูปท่ี 14 กรณีท่ีขอแก้ไขเลขประจ าตวัประชาชนผู้ตาย ส าหรับรายการท่ีไมท่ราบผู้ตายเป็นใคร 



 ระบบการบริการทะเบียนคนตาย 
 

การแก้ไข หรอื จ าหน่ายรายการทะเบียนการตาย - 17 - 

 

 ระบบจะค้นหาข้อมลูทะเบียนรับแจ้งการตายตามข้อมลูท่ีระบ ุหากพบ จะแสดงรายละเอียดทะเบียน
รับแจ้งการตายแบบไมท่ราบวา่ผู้ตายเป็นใรนัน้  ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบข้อมลู จากนัน้ระบเุลขประจ าตวั
ประชาชนใหม ่ระบบจะค้นหารายการบคุคลตามเลขประจ าตวัประชาชนใหมน่ัน้น ามาแสดง  
 

 
 

รูปท่ี 15 แสดงรายการเพ่ือบนัทกึข้อมลูและตรวจสอบ 
 

ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบและยืนยนัรายการบคุคล  เพ่ือปรับปรุงข้อมลูทะเบียนการตายจากไมท่ราบผู้ตายเป็น
ใคร เป็นแบบมีเลขประจ าตวั  ระบบจะน าเลขประจ าตวัประชานใหม ่พร้อมข้อมลูบคุคลปรับปรุงฐานข้อมลู
ทะเบียนรับแจ้งการตายกลบัเป็นรายการรับแจ้งตายท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชนตามปกติ  
 
 


