
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
- ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานให้ยื่นค าร้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ที่ดินของสุสาน
และฌาปนสถานตั้งอยู่ 
  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-854380/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
ส านักทะเบียนอ าเภอ ที่สุสานตั้งอยู่ (กรณีสุสานและฌาปน
สถานที่อยู่นอกเขต กทม. เทศบาล เมืองพัทยา)  (เป็นหน่วยยื่น
ค าขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นค าร้อง  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(หมายเหตุ: -)  

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) การพิจารณา 9 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต  แจ้งผลให้ผู้ขอทราบ 
(หมายเหตุ: (กรณียื่นที่ส านักทะเบียนอ าเภอ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นผู้อนุญาต คือ       ผู้วา่ราชการจังหวัด))  

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักบริหารการทะเบียน 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 
 

หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ด าเนินการของผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 
 

ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์ด ารงธรรมเขตในพ้ืนที่ กทม. 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
(หมายเหตุ: (โทร 1555))  

2) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
(หมายเหตุ: (โทร 1567))  

3) ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
(หมายเหตุ: (โทร 1548))  

4) ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-854380 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2543  ออกตามความใน พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
  
2)พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.สุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 14:17 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


