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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตจัดตัง้สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน

เอกชน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลหินตกอําเภอร่อนพิบลูย์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตจดัตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสสุานและฌาปนสถานเอกชน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลหินตกอําเภอร่อนพิบลูย์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543  ออกตามความในพ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528 

 

2) พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2543 ออกตามความในพ.ร.บ.

สสุานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 60วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตจดัตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสสุานและฌาปนสถาน

เอกชน  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อมเทศบาลตําบลหินตก /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1.ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดนิท่ีจะใช้เป็นท่ีตัง้สสุานและฌาปนสถานและต้องมี

เนือ้ท่ีไมน้่อยกวา่ 1 ไร่ 

 

2.สถานท่ีจะจดัตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสสุานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการ

ถาวรต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงันี ้

 

 1) ต้องไมเ่ป็นพืน้ท่ีป่าต้นนํา้ลําธาร 

 

 2) ต้องไมอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ีอนัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวหรือเขตพืน้ท่ีอนัจดัสรรเป็นพืน้ท่ีเพ่ือนนัทนาการหรือเขตอนรัุกษ์และ

พืน้ท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายวา่ด้วยสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 

 

 3) สถานท่ีตัง้ต้องไมอ่ยูใ่นบริเวณท่ีเป็นเอกลกัษณ์หรือสญัลกัษณ์ของท้องถ่ินหรือมีความสําคญัทางประวตัศิาสตร์หรือ

โบราณคดี 

 

 4) สถานท่ีตัง้ต้องอยู่หา่งจากทางหลวงท่ีเป็นทางหรือถนนสําหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอยา่งน้อยห้าสิบ

เมตรหา่งจากทางนํา้ซึง่ประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะห้วยแมนํ่า้คลองหรือแหลง่นํา้สาธารณะประโยชน์อ่ืนอยา่ง

น้อยส่ีร้อยเมตรเว้นแตใ่นกรณีท่ีมีการป้องกนัมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกลูร่ัวไหลสถานท่ีตัง้นัน้จะต้องอยูห่า่งจากทางนํา้ไมน้่อย

กวา่หนึง่ร้อยเมตร 

 

 5) สถานท่ีตัง้ของสสุานและฌาปนสถานเอกชนต้องไมอ่ยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเมืองพทัยาหรือเทศบาล 

 

3.สถานท่ีท่ีจะจดัตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสสุานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเผาศพโดยเฉพาะต้อง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงันี ้

 

 1) ต้องไมเ่ป็นพืน้ท่ีป่าต้นนํา้ลําธาร 

 

 2) ต้องไมอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ีอนัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวหรือเขตพืน้ท่ีอนัจดัสรรเป็นพืน้ท่ีเพ่ือนนัทนาการหรือเขตอนรัุกษ์และ

พืน้ท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายวา่ด้วยสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 

 

 3) สถานท่ีตัง้ต้องไมอ่ยูใ่นบริเวณท่ีเป็นเอกลกัษณ์หรือสญัลกัษณ์ของท้องถ่ินหรือมีความสําคญัทางประวตัศิาสตร์หรือ

โบราณคดี 
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4. เจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณาอนญุาตให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับคําขอรับใบอนญุาต 

 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนคําขอตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐาน 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

หินตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ี

ท่ีจะใช้เป็นท่ีตัง้สสุาน

และฌาปนสถานฯและ

เอกสารหลกัฐานประกอบท่ี

เก่ียวข้องเสนอความเห็นเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 
 

44 วนั เทศบาลตําบล

หินตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

พิจารณาอนญุาตแจ้งผลให้

ผู้ขอทราบ 
 

15 วนั เทศบาลตําบล

หินตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

(กรณีย่ืนสํานกั

ทะเบียนอําเภอ

เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินผู้อนญุาต

คือผู้ว่าราชการ

จงัหวดั) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

เทศบาลตําบลหิน

ตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

1 1 ฉบบั - 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

เทศบาลตําบลหิน

ตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

1 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือแสดง

สิทธิหรือสิทธิ

ครอบครองใน

ท่ีดนิ 

สํานกังาน

เลขานกุารกรม

ท่ีดนิ 

1 1 ฉบบั - 

4) 

แผนท่ีแสดงเขต

ท่ีดนิท่ีจะใช้เป็น

ท่ีตัง้และแผนผงั

แสดงการใช้ท่ีดนิ

และสิ่งปลกูสร้าง

ในกิจการของ

สสุานฯ 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

กรณีเป็นนิติ

บคุคลหลกัฐาน

แสดงการเป็นนิติ

บคุคลและ

วตัถปุระสงค์

หลกัฐานแสดงวา่

ผู้ ย่ืนคําขอเป็นผู้

มีอํานาจกระทํา

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การแทนนิติ

บคุคล 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมอําเภอศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรียนกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลหินตก 

หมายเหตุ(โทร 075-355478) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มการขออนญุาตจดัตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสสุานและฌาปนสถานเอกชน 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 
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วันท่ีพมิพ์ 26/08/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลหินตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดันครศรีธรรมราชสถ.

มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


