คำขอจดทะเบียนคนตำย
สำนักทะเบียนที่แจ้งกำรตำย......................................................

ผู้ตำย

วันที่...........เดือน...........พ.ศ. ............................

ชื่อ.....................................ชื่อรอง(ถ้ำมี)...........................ชื่อสกุล...........................................เพศ ชำย หญิง
ชื่อสะกดเป็นภำษำอังกฤษ...............................................ชื่อสกุล.............................................................................
เลขประจำตัวประชำชน....................................................................... อำยุ.....................ปี
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนในประเทศไทย........................................................................................................................
ที่อยู่ในต่ำงประเทศ....................................................................................................................................................
สัญชำติ
ไทย
อื่น ๆ (ระบุ).......................................... อำชีพ...............................................................
สถำนภำพกำรสมรส
โสด
สมรส
หย่ำ
หม้ำย

ตำยวันที่.............................................. เวลำ...............น. ผู้รักษำก่อนตำย แพทย์ ไม่มี อื่น ๆ
รำยกำรตำย หน่วยงำนที่ออกหลักฐำนกำรตำยท้องถิ่น...................................................................................................................
สำเหตุกำรตำย (ภำษำไทย) .............................................. (ภำษำอังกฤษ) ...............................................................
สถำนที่ตำย

หลักฐำน
กำรแจ้งตำย

สถำนทีท่ ี่ตำย (ภำษำไทย) .........................................................................................................................................
สถำนทีท่ ี่ตำย (ภำษำอังกฤษ) ....................................................................................................................................
พักอยู่สถำนที่ตำยนำน........................ปี................เดือน...............วัน
หลักฐำนกำรตำยที่ทำงกำรท้องถิ่นออกให้
บัตรประจำตัวผู้ตำย (ถ้ำมี) เลขที่........................................... หนังสือเดินทำงเลขที่.................................
หนังสือมอบอำนำจกรณีแจ้งแทน
มี
ไม่มี
บัตรประจำตัวประชำชนผู้แจ้งกำรตำยเลขที่.......................... หนังสือเดินทำงเลขที่.................................
สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ตำย (ถ้ำมี) เลขที่ ...........................................................................................................
หลักฐำนอื่น ๆ .................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ......................................................................................................................................

บิดำ มำรดำ บิดำ (ชื่อ–สกุล)............................................................... เลขประจำตัวประชำชน....................................................
ของผู้ตำย มำรดำ (ชื่อ-สกุล)..............................................................เลขประจำตัวประชำชน...................................................
ชื่อ-สกุล............................................................................เลขประจำตัวประชำชน...................................................
ควำมเกี่ยวพันกับผู้ตำย บิดำ/มำรดำ คู่สมรส บุตร
ผู้แจ้งกำรตำย
เจ้ำหน้ำที่ ผู้รับมอบอำนำจ บุคคลอื่น ๆ ..........................................................
ที่อยู่............................................................................................................................................................................
ศพ
จัดกำรศพโดย
เก็บ
ฝัง
เผำ
อื่น ๆ
ที่ตั้งและสถำนที่จัดกำรศพ....................................................วัน/เดือน/ปี ที่แจ้ง........................................................
ลงชื่อ...................................ผู้ยื่นคำร้อง ลงชื่อ...................................เจ้ำหน้ำที่รับแจ้ง ลงชื่อ...................................นำยทะเบียน
(..............................)
(.................................)
(...................................)
ตำแหน่ง..............................................
ตำแหน่ง....................................................

( ) 00-0000-0000
ออกให้ ณ

มรณบัตร

Issued at

(Certificate of Death)
1.1 ชื่อตัว (Name) ชื่อรอง (Middle name) ชื่อสกุล (Surname)
(ภาษาไทย)*
(English)**

เลขที่ (No.)
1.2 เลขประจําตัวประชาชน
(Identification No.)

1
ผูต้ าย 1.5 ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านในประเทศไทย* (Residence according to the house registration in Thailand)*
(The
Deceased) 1.6 ที่อยูใ่ นต่างประเทศ** (Residence overseas)**

2
รายการ
ตาย
(Particulars
of death)

1.7 สัญชาติ (Nationality)

1.8 อาชีพ (Occupation)

2.1 วัน/เดือน/ปี ที่ตาย
(Date of death : Day/Month/Year)

2.2 ผูร้ ักษาก่อนตาย
(Person giving treatment
before death)

เวลาที่ตาย
(Time of death)

น.
hrs.

3
3.1 สถานที่ตาย (Place of death)
สถานที่ตาย (ภาษาไทย)*
(Place (English)**
of death)
4
4.1 บิดา (ชื่อ-ชื่อสกุล)
บิดามารดา (Father's name - surname)
ของผูต้ าย
(Parents 4.3 มารดา (ชื่อ-ชื่อสกุล)
of the (Mother's name - surname)
deceased)
5
5.1 ชื่อ-ชื่อสกุล (Name - Surname)
ผูแ้ จ้ง
การตาย
(Death 5.3 ความเกี่ยวพันเป็ น (Relationship to the deceased)
notifying
person)
6
6.1 จัดการศพโดย (Corpse Arrangemnt)
ศพ
(Corpse)
7. วัน/เดือน/ปี ที่แจ้ง (Date of notification: Day/Month/Year)

1.3 เพศ
(Sex)
1.4 อายุ
(Age)

1.9 สถานะภาพการสมรส (Marital status)

2.3 หน่วยงานที่ออกหลักฐาน
2.4 สาเหตุการตาย (Cause of death)
การตายท้องถิ่น (Local authority
(ภาษาไทย)*
issuing the document of death)
(English)**

3.2 พักอยูส่ ถานที่ตายนาน (Duration of
stay at the place of death)

4.2 เลขประจําตัวประชาชน (Identification No.)

4.2 เลขประจําตัวประชาชน (Identification No.)

5.2 เลขประจําตัวประชาชน (Identification No.)
Passport No:
5.4 ที่อยู่ (Residence)

6.2 ที่ต้ งั ของสถานที่จดั การศพ (Location)

8. ชื่อและตําแหน่งนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
(Name and position of death acknowledging registrar)

9. ลงชื่อผูแ้ จ้ง (Signature of notifying person)

10. การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
(Change of corpse arrangement)

11. ชื่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
(Signature of change acknowleding regislrar )

หมายเหตุ * ให้ระบุดว้ ยภาษาไทยเท่านั้น *Fill in Thai only
** หากมี หรื อประสงค์ ให้ระบุดว้ ยภาษาอังกฤษได้ ** If available, please fill in English

ปี
(Years)

