
ระเบียบการขอรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา 
              สถาบันนิติเวชวิทยา เปิดท ำกำรตลอด ๒๔ ชัว่โมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยปกติ ศพที่สถำบันฯรับ
ไว้หลังเวลำ ๐๙.๐๐ น. จะได้รับกำรตรวจจำกแพทย์ในวันรุ่งขึ้น และญำติจะติดต่อขอรับศพจำกสถำบันนิติเวชวิทยำ 
เมื่อแพทย์ท ำกำรตรวจเรียบร้อยแล้วและอนุญำตให้รับศพไปได้  
 

เมื่อแพทย์ท ำกำรผ่ำศพเรียบร้อยแล้ว 
๑. ผู้มีสิทธิขอรับศพ 

๑.๑ ศพชาวไทย 
๑.๑.๑ พนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่พบมอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นลำยลักษณ์อักษรให้เป็น

ผู้แทนในกำรรับศพจำกสถำบันนิติเวชวิทยำ 
๑.๑.๒ ญำติสำยตรง ได้แก่ บิดำ มำรดำ บุตร สำมี ภริยำ หำกไม่มี อำจเป็นพี่น้องร่วมบิดำ มำรดำ

เดียวกัน (นำมสกุลเดียวกัน) ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หลำน ตำมล ำดับ (โดยต้องพิจำรณำจำกหลักฐำน
แสดงควำมสัมพันธ์นั้น) 

๑.๒ ศพชาวต่างชาติ 
๑.๒.๑ พนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่พบ มอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นลำยลักษณ์อักษรให้เป็น

ผู้แทนในกำรรับศพจำกสถำบันนิติเวชวิทยำ 
๑.๒.๒ สถำนฑูต สถำนกงสุลในฐำนะตัวแทนของญำติผู้ตำย  มอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นลำย

ลักษณ์อักษร ให้เป็นผู้แทนในกำรรับศพจำกสถำบันนิติเวชวิทยำ 
๒. หลักฐานในการขอรับศพ 

๒.๑ ผู้ด ำเนินกำรขอรับศพต้องแสดงหลักฐำนเป็นส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืเอกสำรทำงรำชกำร เพ่ือ
ยืนยันตัวบุคคลของผู้มำติดต่อ   

๒.๒ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรทำงรำชกำรของผู้เสียชีวิต 
๒.๓ หนังสือยืนยันชื่อศพของพนักงำนสอบสวน (ในกรณีท่ีเป็นศพไม่ทรำบชื่อ หรือชื่อไม่ตรงกับทะเบียนบ้ำน) 

๓. การด าเนินการในการขอรับศพ 
๓.๑ ผู้ด ำเนินกำรขอรับศพ (ในเอกสำรนี้ ต่อไปจะเรียกแทนว่ำ “ญำติ”) มำแสดงควำมจ ำนงต่อนำยต ำรวจเวร

ประชำสัมพันธ์และ/หรือผู้ช่วย เพ่ือขอรับศพจำกสถำบันนิติเวชวิทยำไปประกอบพิธีทำงศำสนำ 
๓.๒ ญำติผู้มำรับศพ ต้องตรวจสอบศพโดยกำรดูศพ และลงนำมยืนยันควำมถูกต้องในสมุดทะเบียนศพผู้เสียชีวิต 
๓.๓ หำกประสงค์จะให้สถำบันฯท ำกำรฉีดยำรักษำศพ ให้ญำติแสดงควำมจ ำนงให้ฉีดยำรักษำศพ พร้อมลงนำม

ไว้ในแบบขอรับศพ  (อัตรำค่ำบริกำรฉีดสำรรักษำสภำพศพ เป็นไปตำมระเบียบของสถำบันนิติเวชวิทยำ) 
๓.๔ ญำติจะได้ใบแจ้งกำรตำย เมื่อแพทย์ท ำกำรตรวจศพเรียบร้อยแล้ว 
๓.๕ ญำติจะต้องน ำใบแจ้งกำรตำยไปให้พนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีพบศพลงนำมสลักหลัง และน ำใบแจ้งกำร

ตำยที่ลงนำมสลักหลังแล้วแสดงแก่พนักงำนประจ ำที่ว่ำกำรเขต เพ่ือให้ออกใบมรณะบัตร 
๓.๖ ญำติน ำใบมรณะบัตรมำแสดงเพ่ือขอรับศพที่สถำบันนิติเวชวิทยำ พร้อมช ำระเงินค่ำบ ำรุงสถำบันนิติเวช

วิทยำ (ศพชำวไทย ๔๐๐ บำท,ชำวต่ำงชำติ ๒,๐๐๐ บำท)๑ พร้อมจ่ำยค่ำบริกำรฉีดสำรรักษำสภำพศพ ใน
กรณีท่ีแสดงควำมจ ำนงให้ฉีดสำรรักษำศพ (ศพชำวไทย ๘๐๐ บำท,ชำวต่ำงชำติ ๒,๕๐๐ บำท)๒ 

                                                           
๑ อัตรำค่ำบ ำรุงสถำบันนิตเิวชวิทยำ อำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมประกำศระเบยีบของสถำบันนิติเวชวิทยำ 
๒ อัตรำค่ำฉีดสำรรักษำสภำพศพ  อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศระเบียบของสถำบันนิตเิวชวิทยำ 



              ส าหรับผู้ยากไร้ สถำบันนิติเวชวิทยำ มีโลงศพบริจำคของมูลนิธิสถำบันนิติเวชวิทยำ๓ ส ำหรับบรรจุศพ 
และสำมำรถขอรับกำรบริจำคค่ำบ ำรุง ค่ำฉีดยำได้ โดยแจ้งต่อนำยต ำรวจเวรประชำสัมพันธ์ และท ำค ำร้องถึงผู้บังคับ
กำรสถำบันนิติเวชวิทยำ  เพ่ือขอรับกำรบริจำคโลง ค่ำบ ำรุง  ค่ำฉีดยำดังกล่ำว 
๔. การเก็บรักษาศพของสถาบันนิติเวชวิทยา 

๔.๑ สถำบันนิติเวชวิทยำ จะเก็บรักษำสภำพศพไว้ในตู้เย็นส ำหรับเก็บศพ หรือห้องเย็นส ำหรับกำรเก็บศพ ซึ่งมี
อุณหภูมิเฉลี่ย ๔ – ๑๐ องศำเซลเซียส 

๔.๒ กรณีท่ีไม่มีผู้มำติดต่อขอรับศพ หำกเป็นศพชำวไทย สถำบันนิติเวชวิทยำจะท ำกำรรักษำศพไว้ในห้องเย็น
เป็นเวลำ ๔ วันหลังกำรตรวจศพเสร็จสิ้น จำกนั้นจะส่งศพไปฝำกฝังยังสุสำนของมูลนิธิฯที่สถำบันนิติเวช
วิทยำเห็นสมควร 

๔.๓ กรณเีป็นศพชำวต่ำงประเทศ สถำบันฯจะท ำกำรรักษำศพไว้ในห้องเย็นเป็นเวลำ ๓๐ วันหลังกำรตรวจศพ
เสร็จสิ้น(เพ่ือรอญำติจำกต่ำงประเทศ) จำกนั้นจึงจะพิจำรณำส่งศพไปฝำกฝังยังสุสำนของมูลนิธิฯที่สถำบัน
นิติเวชวิทยำเห็นสมควร 

๔.๔ กรณีท่ีญำติยังไม่สำมำรถรับศพได้ สำมำรถด ำเนินกำรขอฝำกรักษำศพไว้ในห้องเย็นที่สถำบันนิติเวชวิทยำ  
โดยสถำบันฯจะเก็บค่ำบ ำรุงในกำรรักษำศพวันละ ๒๕๐ บำท จนกว่ำจะมำรับศพ ทั้งนี้ญำติต้องช ำระค่ำ
บ ำรุงดังกล่ำวล่วงหน้ำจนถึงวันที่ก ำหนดว่ำจะมำรับศพ 

๔.๕ กรณีท่ีศพถูกส่งไปฝำกฝังแล้วมีญำติมำขอรับศพภำยหลัง เมื่อแสดงหลักฐำนต่ำงๆตำมกำรขอรับศพแล้ว 
สถำบันนิติเวชวิทยำจะมีหนังสือถึงมูลนิธิฯทีร่ับศพนั้นไปฝำกฝังอยู่ ให้ด ำเนินกำรขุดศพ โดยเสียค่ำบ ำรุง
สถำบันนิติเวชวิทยำ ๕๐๐ บำท๑ 

๕. การตรวจศพไทยอิสลาม  
๕.๑ สถำบันนิติเวชวิทยำ  จะพยำยำมหลีกเลียงกำรผ่ำศพ เพ่ือมิให้ผิดต่อควำมเชื่อของลัทธิศำสนำ 
๕.๒ แต่หำกมีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงของเหตุที่ท ำให้เสียชีวิตและกำรรวบรวมวัตถุพยำนจำกตัว

ศพ แพทย์จะท ำกำรผ่ำตรวจศพตำมควำมจ ำเป็น และจะท ำกำรตรวจศพให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เนื่องจำกมีพิธี
ฝังเร็วกว่ำศำสนำอื่น 

๕.๓ กรณีท่ีสถำบันนิติเวชวิทยำ ได้รับศพไทยอิสลำมในช่วงเวลำ ๐๐.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สถำบันฯจะท ำกำรรักษำ
ศพไว้ในตู้เย็นเก็บศพ และแพทย์เวรประจ ำวันของสถำบันฯจะท ำกำรตรวจศพให้ในเวลำตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น.
เป็นต้นไป 

๖. การขอรับใบรับรองการตายจากสถาบันนิติเวชวิทยา 
๖.๑ หำกต้องกำรเอกสำรใบรับรองกำรตำย เพ่ือยื่นต่อบริษัทประกันภัย ผู้มำติดต่อต้องเป็นสำมี  ภรรยำ บุตร

บิดำ มำรดำ ญำติหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย (ในเอกสำรใบรับรองกำรตำยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุตำย 
และผลกำรตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ตำย) 

๖.๒ ผู้ด ำเนินกำรยื่นเอกสำรแสดงควำมจ ำนงขอใบรับรองกำรตำยต่อนำยต ำรวจเวรประชำสัมพันธ์ และ/หรือ
เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรประจ ำศูนย์บริกำรประชำชนชั้น ๑ อำคำรนิติเวชวิทยำ เวลำ ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น.ในวันและ
เวลำรำชกำร โดยแนบหลักฐำนส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหลักฐำนอื่นของผู้ด ำเนินกำร 

                                                           
๓ ผู้ที่ต้องกำรบริจำคโลงศพ หรือเงินเพื่อสนับสนุนสถำบันนิติเวชวิทยำ สำมำรถติดต่อได้ที่ห้องประชำสมัพันธ์ ช้ัน ๑ อำคำรสถำบัน
นิติเวชวิทยำ หรือที่ส ำนักงำนผู้บังคับกำรสถำบันนติิเวชวิทยำ ช้ัน ๕ อำคำรสัจธรรม ในวันและเวลำรำชกำร 



๖.๓ เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องจะตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรทั้งหมด และนัดหมำยวันที่สำมำรถรับเอกสำร ซึ่ง
ผู้ด ำเนินกำรสำมำรถรับเอกสำรใบรับรองกำรตำยได้ภำยในเวลำไม่เกิน ๕ วันท ำกำรนับจำกวันที่ผลกำร
ตรวจเบื้องต้นแล้วเสร็จ 

๖.๔ ผู้ด ำเนินกำรต้องช ำระเงินค่ำใบรับรองกำรตำย ( ๕๐๐ บำท ) ๑ 
๖.๕ เมื่อมำรับเอกสำรใบรับรองกำรตำย ผู้ด ำเนินกำรต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อ – สกุลของผู้เสียชีวิต  

และลงนำมรับเอกสำรในสมุดทะเบียนเอกสำรใบรับรองกำรตำย 
๗. การขอรับรายงานการตรวจศพ  

๗.๑ สถำบันนิติเวชวิทยำ จะใช้เวลำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจศพไม่เกิน ๔๕ วันท ำกำร 
๗.๒ ผู้มำติดต่อขอรับรำยงำนกำรตรวจศพต้องเป็นพนักงำนสอบสวนเจ้ำของคดีหรือผู้รับมอบหมำยเท่ำนั้น 

 


