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คู่มือการให้บริการ :  การจ าหน่ายศพ (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว) ภายใน 60 นาที และ
จ าหน่ายศพได้ถูกต้อง) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานตรวจศพ 
ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : การจ าหน่ายศพ (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว)ภายใน 60 นาที และจ าหน่าย

ศพได้ถูกต้อง) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานตรวจศพ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและสถาบันโรคผิวหนัง  
 ปริมาณผู้ป่วย/ผู้รับบริการเฉลี่ย 120 รายต่อเดือน  

 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4. ชื่องานบริการ : การจ าหน่ายศพ (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว)ภายใน 60 นาที และจ าหน่ายศพได้ถูกต้อง) 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ : 
5.1 ประเภทช่องทาง :  
1.ติดต่อด้วยตนเอง ห้องบริการผู้วายชนม์  
อาคาร 2 ชั้น 1  
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 
2. สถานที่ : สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 
เลขที่  2/2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
3.รูปแบบการให้บริการ 
  - ด้วยตนเอง 
4.โทรศัพท์ : 02 3548208-15 ต่อ 113 
5. ไปรษณีย์ : สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 
เลขที่  2/2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
 

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 
    วันจันทร์     วันอังคาร     วันพุธ     วันพฤหัสบดี     วนัศุกร์ 
    วันเสาร์       วันอาทิตย์ 
    ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 
    บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
    08.30-16.30 น.         พักเท่ียง 12.00-13.00 น.      
    16.30-20.00 น.         อ่ืน ๆ  

6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
การขอรับบริการการจ าหน่ายศพ (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว)ภายใน 60 นาที และจ าหน่ายศพได้ถูกต้อง) 

1. หนังสือรับรองการตาย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวติ จ านวน 2 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มาติดต่อรับศพ จ านวน 1 ฉบับ 
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4. หนังสือมอบอ านาจประสานเรื่องการจัดท าใบมรณบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
 

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา 
การ

ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

การจ าหน่ายศพ (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว)ภายใน 60 นาที 
และจ าหน่ายศพได้ถูกต้อง) 

    

1. การลงทะเบียน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจศพตรวจสอบ
ความถูกต้องระหว่างเอกสารหนังสือ
รับรองการตายกับป้ายข้อมือศพ เมื่อ
ถูกต้องท าการลงทะเบียนลงสมุด
บันทึก และลงทะเบียนในฐานข้อมูล
ระบบ web based โรงพยาบาลราช
วิถี 
 

3 นาที/
ราย 

 กลุ่มงาน
ตรวจศพ 

 

2. การด าเนินการจัดท าใบ
มรณบัตร 

ผู้รับบริการต้องน าเอกสาร เช่น ส าเนา
บัตรประชาชนผู้เสียชีวิต 2 ฉบับ 
ส าเนาบัตรประชาชนญาติผู้มาติดต่อ
รับศพ 1ฉบับ เจ้าหน้าที่ห้องศพ
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว น า
เอกสารดังกล่าว พร้อมด้วยหนังสือ
รับรองการตาย และใบมอบอ านาจ ไป
ประสานจัดท าใบมรณบัตรที่ส านักงาน
เขตฯ 

ระยะเวล
าที่

เจ้าหน้า
ที่

ตรวจสอ
บเอกสาร
และจัด

ชุด
เอกสาร 
5 นาที 

นาที/
ราย 

กลุ่มงาน
ตรวจศพ 

และ
ส านักงาน
เขตราชเทวี 

 

3. การจัดการศพ ฉีดยา 
อาบน้ า  

เจ้าหน้าที่ท าการฉีดยารักษาสภาพศพ 
อาบน้ า แต่งตัว  

45 นาที/
ราย 

กลุ่มงาน
ตรวจศพ 

 

4. การจ าหน่ายศพ เจ้าหน้าที่เรียกญาติมาตรวจสอบศพว่า
ถูกต้องหรือไม่ และจัดท าพิธีเชิญ
วิญญาณ 

5 นาที/
ราย 

กลุ่มงาน
ตรวจศพ 

 

5. การช าระเงิน ญาติติดต่อช าระค่าบริการ ณ ห้อง
บริการผู้วายชนม์ 

5 นาที/
ราย 

กลุ่มงาน
ตรวจศพ 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม : 58 นาที     

 

8. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
     (หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 

 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ    
- 
 

10. ค่าบริการ 
รายละเอียดค่าบริการ : ค่าบริการฉีดยารักษาสภาพศพ ผู้ใหญ่ 500 บาท 

ค่าบริการฉีดยารักษาสภาพศพ เด็ก 300 บาท 
 ค่าบริการประสานเขตราชเทวีเพ่ือจัดท าใบมรณบัตร 200 บาท 

 

11. ช่องทางการร้องเรียน 
1. เว็บไซต์ : www.iop.or.th 
2. ตู้ร้องเรียนของสถาบันพยาธิวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 
3. ทางไปรษณีย์ เลขท่ี 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
4 เข้าพบผู้อ านวยการ อาคาร 2 ชั้น 2 
5 ทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 0 2354 8208-15 ต่อ 223 
 

 

 

12. แบบฟอร์ม  

ชื่อเอกสาร : หนังสือรับรองการตาย 
หนังสือมอบอ านาจ 

ขอรับเอกสาร : ติดต่อได้ที่กลุ่มงานตรวจศพ 

 

14. หมายเหตุ 

การจัดท าใบมรณบัตร เป็นหน้าที่ของส านักงานเขตราชเทวีเป็นผู้จัดท า ทางกลุ่มงานตรวจศพเพียงแต่เป็นผู้

http://www.iop.or.th/
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ประสานงานให้ ดังนั้นระยะเวลาในการจัดท าอาจมีการล่าช้าได้ 

 



ข้อตกลงระดบัการให้บริการ 
 

 

งานท่ีให้บริการ 
การจ าหน่ายศพ (หลงัจากไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้) ภายใน 60 นาท ี
และจ าหน่ายศพไดถู้กตอ้ง 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ กลุ่มงานตรวจศพ สถาบนัพยาธวิทิยา กรมการแพทย ์
 

 
ขอบเขตการให้บริการ 

 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ประสานงานกบัสถาบนัพยาธวิทิยา 
ทีอ่ยู:่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท:์ 02-3548205-15 ต่อ 113 

 เปิดใหบ้รกิารทุกวนั  
บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 

 
ข้อก าหนดการให้บริการ 

 

เอกสารหรอืหลกัฐานท่ีต้องใช้ 
 

1. หนงัสอืรบัรองการตาย จ านวน 1 ฉบบั 
2. ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้สยีชวีติ จ านวน 2 ฉบบั 
3. ส าเนาบตัรประชาชนผูม้าตดิต่อรบัศพ จ านวน 1 ฉบบั 
4. หนงัสอืมอบอ านาจประสานเรือ่งการจดัท าใบมรณบตัร จ านวน 1 

ฉบบั 

  
 

 

ค่าบริการตรวจ 
ค่าบรกิารฉีดยารกัษาสภาพศพ ผูใ้หญ่ 500 บาท 
ค่าบรกิารฉีดยารกัษาสภาพศพ เดก็ 300 บาท 
ค่าบรกิารประสานเขตราชเทวเีพื่อจดัท าใบมรณบตัร 200 บาท 

 
ระดบัการให้บริการ 

 

ระยะเวลา 
สามารถจ าหน่ายศพ (หลงัจากไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้)ภายใน 60 นาท ีและจ าหน่ายศพไดถู้กตอ้ง 
 
 
 

 



คณุภาพ 
 เพื่อใหญ้าตทิีม่าตดิต่อ ทราบระยะเวลาทีร่อรบับรกิารในการจดัการทัง้ศพและเอกสาร  
 เพื่อใหม้กีารทราบระยะเวลาในการจ าหน่ายศพ สามารถจ าหน่ายศพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และช่วยให้

ญาตสิามารถวางแผนในการจดัการศพไดง้า่ยยิง่ขึน้ 
 

 
ขัน้ตอนการให้บริการ 

 

ขัน้ตอน  หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 
   

การติดต่อขอรบัศพ 
1. ระบบการลงทะเบยีนศพ  กลุ่มงานตรวจศพ 
2. การด าเนินการจดัท าใบมรณบตัร  กลุ่มงานตรวจศพ และ ส านักงานเขตราชเทว ี
3. การจดัการศพ อาบน ้า ฉีดยา จดัท าพธิ ี  กลุ่มงานตรวจศพ 
4. การจ าหน่ายศพ      กลุ่มงานตรวจศพ 
5. การช าระค่าบรกิาร  กลุ่มงานตรวจศพ 
  
การรบัเร่ืองร้องเรียน 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวข้า้งตน้สามารถตดิต่อเพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
1.เวบ็ไซต:์ www.iop.or.th 
2.ตูร้อ้งเรยีนของสถาบนัพยาธวิทิยา อาคาร 2 ชัน้ 1 
3.ทางไปรษณีย ์เลขท ี2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 
4.เขา้พบผูอ้ านวยการ อาคาร 2 ชัน้ 2 
5.ทางโทรศพัท ์เบอรโ์ทร 0 2354 8208-15 ต่อ 113  
1.  

 














