
คูมือสำหรับประชาชน: การขออนญุาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  : เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :   เทศบาลเมืองปากชอง  

       โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

          (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  : 

 1)  กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2543  ออกตามความใน พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

 2)  พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ  :  เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา  :  กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2543 ออกตามความใน 

           พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 60   วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

  จำนวนคำขอที่มากที่สุด  0  

  จำนวนคำขอที่นอยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน 12/07/2558 10:15  

11. ชองทางการใหบริการ  

สถานท่ีใหบริการ     :    ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  

โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  

             ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1.  ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีจะใชเปนท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถาน

และตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 1 ไร 

        2.  สถานท่ีจะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   สำหรับเก็บหรือฝงศพ

เปนการถาวรตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้ 
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   1) ตองไมเปนพ้ืนที่ปาตนน้ำลำธาร 

   2) ตองไมอยูในเขตพ้ืนที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยว หรือเขตพ้ืนที่อันจัดสรรเปนพื้นที่เพ่ือนันทนาการ หรือเขต

อนุรักษและพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

   3) สถานที่ตั้งตองไมอยูในบริเวณท่ีเปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณของทองถิ่น  หรือมีความสำคัญทางประวัติ 

ศาสตรหรือโบราณคดี 

   4) สถานที่ตั้ง ตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสำหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ อยาง

นอยหาสิบเมตรหางจากทางน้ำ   ซึ่งประชาชนใชในการจราจรสาธารณะหวยแมน้ำคลอง      หรือแหลงน้ำสาธารณะ

ประโยชนอื่นอยางนอยสี่รอยเมตร เวนแตในกรณีที่มีการปองกันมิใหกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลสถานที่ตั้งนั้น จะตองอยู

หางจากทางน้ำไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร 

     5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองอยูในเขตเทศบาล 

        3.  สถานท่ีที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสำหรับเผาศพ

โดยเฉพาะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้ 

   1) ตองไมเปนพ้ืนที่ปาตนน้ำลำธาร 

   2) ตองไมอยูในเขตพ้ืนที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยว หรอืเขตพื้นที่อันจัดสรรเปนพ้ืนที่ เพ่ือนันทนาการ หรือเขต

อนุรักษและพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

   3) สถานที่ตั้งตองไมอยูในบริเวณท่ีเปนเอกลักษณ  หรือสัญลักษณของทองถิ่น  หรือมีความสำคัญทางประวัติ 

ศาสตรหรือโบราณคดี 

        4. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคำขอรับใบอนุญาต 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ

เอกสาร 

ยื่นคำขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 1 วัน เทศบาล 

เมืองปากชอง 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะใช

เปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานฯและ

เอกสารหลักฐานประกอบที่เก่ียวของ

เสนอความเห็นเจาพนักงานทองถิ่น 

44 วัน เทศบาล 

เมืองปากชอง 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาอนุญาต

แจงผลใหผูขอทราบ 

 

15 วัน เทศบาล 

เมืองปากชอง 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม      60   วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  

  ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอ/

สำนักทะเบียนทองถิ่น 

1 1 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียนบาน สำนักทะเบียนอำเภอ/

สำนักทะเบียนทองถิ่น 

1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือแสดงสิทธิหรือสิทธิ

ครอบครองในที่ดิน 

สำนักงานเลขานุการกรม

ที่ดิน 

1 1 ฉบับ - 

4) 

แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช

เปนที่ตั้งและแผนผังแสดงการ

ใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางใน

กิจการของสุสานฯ 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

กรณีเปนนิติบุคคลหลักฐาน

แสดงการเปนนิติบุคคลและ

วัตถุประสงคหลักฐานแสดงวา

ผูยื่นคำขอเปนผูมีอำนาจ

กระทำการแทนนิติบุคคล 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16.  คาธรรมเนียม 

 1)  คาธรรมเนียม   (ฉบับละ) 

    คาธรรมเนียม    1,000    บาท 

    หมายเหต ุ          - 
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17.  ชองทางการรองเรียน 

   1)  ชองทางการรองเรียน   แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง    (ศูนยดำรงธรรมเทศบาล

เมืองปากชอง)หรือตามชองทางการใหบริการ เชน สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง โทรศัพท 0 4431 2037 8 หรือ

เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th    

 2)  ชองทางการรองเรียน    ศูนยดำรงธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา ศูนยดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

     หมายเหต ุ  - 

 3)  ชองทางการรองเรียน    สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 

     หมายเหต ุ  (โทร 1548) 

 4)  ชองทางการรองเรียน     ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

    หมายเหต ุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

     เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

             ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 


