
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : 
การขออนญุาตจดัต ัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลหนองบวัโคก อําเภอจัตรัุส จังหวดัชยัภมู ิกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผูข้อรับใบอนุญาต ตอ้งเป็นผูม้กีรรมสทิธิ ์หรอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิทีจ่ะใชเ้ป็นทีต่ัง้สสุานและฌาปนสถาน 
และตอ้งมเีนือ้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1 ไร่ 
 
2.สถานทีจ่ะจัดตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน 
สาํหรับเก็บหรอืฝังศพเป็นการถาวรตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี้ 
 
 1) ตอ้งไมเ่ป็นพืน้ทีป่่าตน้น้ําลําธาร 
 
 2) ตอ้งไม่อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่นัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืเขตพืน้ทีอ่นัจัดสรรเป็นพืน้ทีเ่พือ่นันทนาการ 
หรอืเขตอนุรักษ์และพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มตามกฎหมาย วา่ดว้ย สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
 
 3) สถานทีต่ัง้ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นเอกลกัษณ์หรอืสญัลักษณ์ของทอ้งถิน่ 
หรอืมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรห์รอืโบราณคด ี
 
 4) สถานทีต่ัง้ตอ้งอยูห่า่งจากทางหลวงทีเ่ป็นทางหรอืถนนสําหรับประชาชนใชใ้นการจราจรสาธารณะอยา่งนอ้ยหา้สบิเมตร 
หา่งจากทางน้ําซึง่ประชาชนใชใ้นการจราจรสาธารณะ หว้ยแม่น้ํา คลอง 
หรอืแหลง่น้ําสาธารณะประโยชนอ์ืน่อย่างนอ้ยสีร่อ้ยเมตร เวน้แตใ่นกรณีทีม่กีารป้องกนัมใิหก้ลิน่และสิง่ปฏกิลูร่ัวไหล 
สถานทีต่ัง้นัน้จะตอ้งอยูห่า่งจากทางน้ําไมน่อ้ยกวา่หนึง่รอ้ยเมตร 
 
 5) สถานทีต่ัง้ของสสุานและฌาปนสถานเอกชนตอ้งไม่อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา หรอืเทศบาล  
 
3.สถานทีท่ีจ่ะจัดตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะ หรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน สาํหรับเผาศพโดยเฉพาะ 
ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี้ 
 
 1) ตอ้งไมเ่ป็นพืน้ทีป่่าตน้น้ําลําธาร 
 
 2) ตอ้งไม่อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่นัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืเขตพืน้ทีอ่นัจัดสรรเป็นพืน้ทีเ่พือ่นันทนาการ 
หรอืเขตอนุรักษ์และพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มตามกฎหมาย วา่ดว้ย สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
 
 3) สถานทีต่ัง้ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นเอกลกัษณ์หรอืสญัลักษณ์ของทอ้งถิน่ 
หรอืมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรห์รอืโบราณคด ี
 
4. เจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณาอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอรับใบอนุญาต 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   230  ม. 9 ตําบลหนองบวัโคก  
อําเภอจัตรัุส  จังหวดัชยัภมู ิ  โทรศพัท ์044-802095 โทรสาร 
044-802095/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักทะเบยีนอําเภอทีส่สุานตัง้อยู ่ 
(กรณีสสุานและฌาปนสถานทีอ่ยูน่อกเขต กทม.  เทศบาล  
เมอืงพัทยา)  (เป็นหน่วยยืน่คําขอ)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 60 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอ  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 
2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีต่ัง้สสุานและฌาปนสถา
นฯ  และเอกสารหลักฐานประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
เสนอความเห็นเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 
(หมายเหต:ุ -)  

44 วนั เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณาอนุญาต แจง้ผลใหผู้ข้อทราบ 
(หมายเหต:ุ (กรณียืน่สาํนักทะเบยีนอําเภอ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ผูอ้นุญาต คอื          ผูว้า่ราชการจังหวดั))  

15 วนั เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีนท ้
องถิน่ 

3) 
 

หนงัสอืแสดงสทิธหิรอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักงานเลขานุการกรมทีด่นิ 

4) 
 

แผนทีแ่สดงเขตทีด่นิทีจ่ะใชเ้ป็นทีต่ ัง้และแผนผงัแสดงการใชท้ีด่นิ
และสิง่ปลูกสรา้งในกจิการของสสุานฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

กรณีเป็นนติบิุคคลหลกัฐานแสดงการเป็นนติบิุคคลและวตัถปุระสง
คห์ลกัฐานแสดงวา่ผูย้ ืน่คําขอเป็นผูม้อํีานาจกระทําการแทนนติบิุค
คล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีม ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   230  ม. 9 ตําบลหนองบวัโคก  อําเภอจัตรัุส  จังหวดัชยัภมู ิ  โทรศพัท ์044-

802095 โทรสาร 044-802095 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยดํ์ารงธรรมอําเภอ   ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (โทร 1567))  

3) สาํนักบรหิารการทะเบยีน  กรมการปกครอง 
(หมายเหต:ุ (โทร 1548))  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตจัดตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง สํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
  
1)กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2543  ออกตามความใน พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
  
2)พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ออกตามความใน 
พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 60.0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตจัดตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก สภุวีงศ ์สําเนาคูม่อืประชาชน 08/10/2015 15:31 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


