การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานและ
ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่
2. สถานที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสาหรับเก็บหรือฝังศพเป็น
การถาวรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร
2) ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขต
อนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือสั ญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
4) สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่ างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสาหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ
อย่ างน้ อยห้ าสิ บ เมตรห่ างจากทางน้ าซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะห้ ว ยแม่น้าคลองหรือแหล่ งน้าสาธารณะ
ประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตรเว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลสถานที่ตั้ งนั้นจะต้องอยู่ห่าง
จากทางน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร
5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเทศบาล
3. สถานที่ที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสาหรับเผาศพโดยเฉพาะ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร
2) ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขต
อนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือสั ญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
4. เจ้ าพนักงานท้องถิ่น พิจ ารณาอนุญ าตให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิ บวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาต
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
งานพัฒนาชุมชนชั้น 1 ห้องศูนย์บริการร่วมเทศบาลตาบล
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ไชยปราการ/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
เบอร์โทรติดต่อ/สอบถาม
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทร.053-457370 ต่อ 904

การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคาขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปน
สถานฯและเอกสารหลั ก ฐานประกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสนอ
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ
หมายเหตุ:
กรณี ยื่ น ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ผู้
อนุญาตคือผู้ว่าราชการจังหวัด

ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 60 วัน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1 วัน
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
44 วัน
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
3) หนังสือแสดงสิทธิหรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
4) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งและแผนผังแสดงการใช้ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
5) กรณี เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ลหลั ก ฐ าน แสดงการเป็ น นิ ติ บุ ค ค ลและ
วัตถุประสงค์หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ

15 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
สานักงานเลขานุการกรมที่ดิน
-
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การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์ดารงธรรมเขตในพื้นที่กทม.
(หมายเหตุ: (โทร 1555))
2) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(หมายเหตุ: (โทร 1567))
3) สานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
(หมายเหตุ: (โทร 1548))
4) เทศบาลตาบลไชยปราการ
หมายเหตุ:
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทาง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทางโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสาร : 0-5345-7360
4. ทางไปรษณีย์ (สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตาอ.ไชยปราการจ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลไชยปราการ (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้องเรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถาน(แบบ สฌ.1 )
หมายเหตุ: - ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก ข หน้า ข 23 – ข 28
หมายเหตุ กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543 ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
2) พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
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