
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเป็นผูด้ ำเนนิกำรสสุำนและฌำปนสถำนสำธำรณะ หรอื

สสุำนและฌำปนสถำนเอกชน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

- ผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูด้ าเนนิการสสุานและฌาปนสถานใหย้ืน่ค ารอ้งขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ทีท่ีด่นิของสสุานและฌาปน

สถานตัง้อยู่ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักทะเบยีนเขตในพืน้ที ่กทม. ส านักทะเบยีนเทศบาลในพืน้ที่
เทศบาล  ส านักทะเบยีนเมอืงพัทยา  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักทะเบยีนอ าเภอ ทีส่สุานตัง้อยู ่(กรณีสสุานและฌาปน
สถานทีอ่ยูน่อกเขต กทม. เทศบาล เมอืงพัทยา)  (เป็นหน่วยยืน่
ค าขอ)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลเมอืงบางกรวย 126/12 
หมู ่1 ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ี11130 โทร 
02-446-7102-3 ตอ่ 12-16  โทรสาร 02-883-6013/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ค ารอ้ง  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็น
ประกอบการพจิารณาของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณาอนุญาต  แจง้ผลใหผู้ข้อทราบ 

(หมายเหต:ุ (กรณียืน่ทีส่ านักทะเบยีนอ าเภอ เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ผูอ้นุญาต คอื       ผูว้า่ราชการจังหวดั))  

9 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

3) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำรของผูไ้ดร้บัอนุญำตจดัต ัง้สสุำน
และฌำปนสถำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

4) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตจดัต ัง้สสุำนและฌำปนสถำน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมเขตในพืน้ที ่กทม. 
(หมายเหต:ุ (โทร 1555))  

2) ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (โทร 1567))  
3) ส านักบรหิารการทะเบยีน  กรมการปกครอง 

(หมายเหต:ุ (โทร 1548))  
4) ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลเมอืงบางกรวย 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาตเป็นผูด้ าเนนิการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะ หรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

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

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

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.สสุานและฌา

ปนสถาน พ.ศ. 2528 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชนการขออนุญาตเป็นผูด้ าเนนิการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะ หรอื

สสุานและฌาปนสถานเอกชน 21/07/2015 19:14 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


