
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนุญาตจดัต ัง้สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสุสาน

และฌาปนสถานเอกชน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลแมว่าง * อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต  

1.ผูข้อรับใบอนุญาต ตอ้งเป็นผูม้กีรรมสทิธิ ์หรอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิทีจ่ะใชเ้ป็นทีต่ัง้สสุานและฌาปนสถาน และตอ้งมี

เนื้อทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1 ไร ่

 

2.สถานทีจ่ะจดัตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน ส าหรับเก็บหรอืฝังศพเป็นการถาวรตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี ้

 1) ตอ้งไมเ่ป็นพืน้ทีป่่าตน้น ้าล าธาร 

 2) ตอ้งไมอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีอ่ันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืเขตพืน้ทีอ่ันจดัสรรเป็นพืน้ทีเ่พือ่นันทนาการ หรอืเขตอนุรักษ์และ

พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มตามกฎหมาย วา่ดว้ย สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ

 3) สถานทีต่ัง้ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นเอกลกัษณห์รอืสญัลกัษณข์องทอ้งถิน่ หรอืมคีวามส าคญัทางประวัตศิาสตรห์รอื

โบราณคด ี

 4) สถานทีต่ัง้ตอ้งอยูห่า่งจากทางหลวงทีเ่ป็นทางหรอืถนนส าหรับประชาชนใชใ้นการจราจรสาธารณะอยา่งนอ้ยหา้สบิเมตร 

หา่งจากทางน ้าซึง่ประชาชนใชใ้นการจราจรสาธารณะ หว้ยแมน่ ้า คลอง หรอืแหลง่น ้าสาธารณะประโยชนอ์ืน่อยา่งนอ้ยสีร่อ้ย

เมตร เวน้แตใ่นกรณีทีม่กีารป้องกนัมใิหก้ลิน่และสิง่ปฏกิลูร่ัวไหล สถานทีต่ัง้นัน้จะตอ้งอยูห่า่งจากทางน ้าไมน่อ้ยกวา่หนึง่รอ้ย

เมตร 

 5) สถานทีต่ัง้ของสสุานและฌาปนสถานเอกชนตอ้งไมอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร เมอืงพัทยา หรอืเทศบาล  

 

3.สถานทีท่ีจ่ะจดัตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะ หรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน ส าหรับเผาศพโดยเฉพาะ ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี ้

 1) ตอ้งไมเ่ป็นพืน้ทีป่่าตน้น ้าล าธาร 

 2) ตอ้งไมอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีอ่ันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืเขตพืน้ทีอ่ันจดัสรรเป็นพืน้ทีเ่พือ่นันทนาการ หรอืเขตอนุรักษ์และ

พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มตามกฎหมาย วา่ดว้ย สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ

 3) สถานทีต่ัง้ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นเอกลกัษณห์รอืสญัลกัษณข์องทอ้งถิน่ หรอืมคีวามส าคญัทางประวัตศิาสตรห์รอื

โบราณคด ี

 

4. เจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณาอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บค าขอรับใบอนุญาต 

 

 

 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม/่
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (งานนติกิาร ส านักปลดัเทศบาลฯ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จนัทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ค าขอ  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

(หมายเหต:ุ (งานนติกิาร ส านักปลดัเทศบาลฯ))  

1 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีต่ัง้สสุานและฌาปน
สถานฯ  และเอกสารหลกัฐานประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง เสนอ
ความเห็นเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 
(หมายเหต:ุ (งานนติกิาร ส านักปลดัเทศบาลฯ))  

44 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณาอนุญาต แจง้ผลใหผู้ข้อทราบ 
(หมายเหต:ุ (งานนติกิาร ส านักปลดัเทศบาลฯ))  

15 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

3) 
 

หนงัสอืแสดงสทิธหิรอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

ส านักงานเลขานุการกรมทีด่นิ 

4) 
 

แผนทีแ่สดงเขตทีด่นิทีจ่ะใชเ้ป็นทีต่ ัง้และแผนผงัแสดงการใชท้ีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้งในกจิการของสสุานฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

กรณีเป็นนติบิคุคลหลกัฐานแสดงการเป็นนติบิคุคลและ
วตัถปุระสงคห์ลกัฐานแสดงวา่ผูย้ ืน่ค าขอเป็นผู ้มอี านาจกระท าการ
แทนนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง 999 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่50360 โทร. 0 5383 0882 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตจดัตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2543  ออกตามความใน พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
  
2)พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.สสุาน

และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 60.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 21:18 ขออนุญาตจดัตัง้สสุานและฌาปนสถาน

สาธารณะหรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน เทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


