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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
                            กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 
๑) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.๒๕๔๓  ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
๒) พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
๗. พ้ืนที่ใหบริการ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด   
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. ๒๕๔๓ ออกตามความในพ.ร.บ.สุสาน

และฌาปนสถานพ.ศ. ๒๕๒๘  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๖๐ วัน 

๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด ๐  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด ๐  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชน ๑๒/๐๗/๒๕๕๘ ๑๐:๑๕  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  
๑) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด                               

โทร.  ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
 

 

 
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑.ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถานและตองมีเน้ือท่ี
ไมนอยกวา ๑ ไร 
 
๒.สถานท่ีจะจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บหรือฝงศพเปนการถาวร
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ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังน้ี 
 
 ๑) ตองไมเปนพ้ืนท่ีปาตนนํ้าลําธาร 
 
 ๒) ตองไมอยูในเขตพ้ืนที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือเขตพ้ืนท่ีอันจัดสรรเปนพ้ืนท่ีเพ่ือนันทนาการหรือเขตอนุรักษและพ้ืนท่ี
คุมครองส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 
 ๓) สถานที่ต้ังตองไมอยูในบริเวณท่ีเปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี 
 
 ๔) สถานที่ต้ังตองอยูหางจากทางหลวงท่ีเปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะอยางนอยหาสิบเมตร
หางจากทางนํ้าซ่ึงประชาชนใชในการจราจรสาธารณะหวยแมนํ้าคลองหรือแหลงนํ้าสาธารณะประโยชนอ่ืนอยางนอยสี่รอย
เมตรเวนแตในกรณีท่ีมีการปองกันมิใหกล่ินและสิ่งปฏิกูลร่ัวไหลสถานที่ต้ังน้ันจะตองอยูหางจากทางนํ้าไมนอยกวาหน่ึงรอย
เมตร 
 
 ๕) สถานที่ต้ังของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองไมอยูในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเทศบาล 
 
๓.สถานท่ีที่จะจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเผาศพโดยเฉพาะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังน้ี 
 
 ๑) ตองไมเปนพ้ืนท่ีปาตนนํ้าลําธาร 
 
 ๒) ตองไมอยูในเขตพ้ืนที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือเขตพ้ืนท่ีอันจัดสรรเปนพ้ืนท่ีเพ่ือนันทนาการหรือเขตอนุรักษและพ้ืนท่ี
คุมครองส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 
 ๓) สถานที่ต้ังตองไมอยูในบริเวณท่ีเปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี 
 
๔. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนคําขอตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
 

๑ วัน สํานักทะเบียน

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๒) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบสถานที่
ท่ีจะใชเปนท่ีต้ังสุสานและฌา
ปนสถานฯและเอกสาร
หลักฐานประกอบที่เก่ียวของ
เสนอความเห็นเจาพนักงาน
ทองถิ่น 
 

๔๔ วัน สํานักทะเบียน

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

- 

๓) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณา
อนุญาตแจงผลใหผูขอทราบ 
 

๑๕ วัน สํานักทะเบียน

เทศบาลตําบล

อาจสามารถ 

(กรณียื่นสํานัก
ทะเบียนอําเภอเจา
พนักงานทองถ่ินผู
อนุญาตคือผูวา
ราชการจังหวัด) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ วัน 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

 
 
 
 
 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

๑ ๑ ฉบับ - 

๒) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

๑ ๑ ฉบับ - 

๓) 
หนังสือแสดงสิทธิ
หรือสิทธิ
ครอบครองใน

สํานักงาน
เลขานุการกรมท่ีดิน 

๑ ๑ ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีดิน 

๔) 

แผนที่แสดงเขต
ท่ีดินท่ีจะใชเปน
ท่ีตั้งและแผนผัง
แสดงการใชท่ีดิน
และส่ิงปลูกสราง
ในกิจการของ
สุสานฯ 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) 

กรณีเปนนิติ
บุคคลหลักฐาน
แสดงการเปนนิติ
บุคคลและ
วัตถุประสงค
หลักฐานแสดงวา
ผูย่ืนคําขอเปนผูมี
อํานาจกระทํา
การแทนนิติ
บุคคล 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

 
 
 

๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

๑๖. คาธรรมเนียม 
๑) คาธรรมเนียมฉบับละ 

คาธรรมเนียม๑,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
๑๗. ชองทางการรองเรียน 
๑) เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือเว็บไซต 
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www.tessabanatsamat.go.th 
  
  
  
๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย สวาง ไชยแสงบุญ 
อนุมัติโดย จรินทร  สายเชื้อ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 
 
 

 


