
คู่มือส ำหรับประชำชน : สุสำนและฌำปนสถำน พ.ศ. 2531 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย 

 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ใดจะตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือเอกชน หรือจะเป็นผู้จัดการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือเอกชน ให้ยื่นค าร้องขอรับอนุญาตตามแนบท้ายนี้ 
 
  2. สถานที่ส าหรับฝังหรือเก็บศพ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 
   1) อยู่ห่างจากอาคารที่ใช้ส าหรับเป็นที่บุคคลอยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า 200 เมตร 
 
   2) อยู่ห่างจากถนนหรือทางสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
 
   3) อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงจังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
 
   4) อยู่ห่างจากแม่น้ าล าคลองหรือแหล่งน้ าซึ่งประชาชนใช้ หรือน่าจะใช้บริโภค ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
 
   5) พ้ืนดินไม่เป็นที่ซึ่งน้ าท่วมถึง 
 
   6) มีรั้วหรือก าแพงเป็นแนวแสดงเขตโดยรอบไว้ชัดเจน 
 
   7) ต้องปลูกสร้างที่ส าหรับเก็บศพตามแบบของพนักงานสาธารณสุข ส่วนที่ซึ่งปลูกสร้างไว้แล้วแต่ไม่ถูก                       
ลักษณะ ต้องแก้ไขตามที่พนักงานสาธารณสุขแนะน า 
  
 
 
 
 
 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 



 สถานที่ให้บริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลห้วยยอด 
โทรศัพท์ 0-7527-1500 , 0-7527-1331 ต่อ 25 
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต์ www. 
huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

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

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 60 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบเอกสารในการยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน เทศบาลต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัด

ตรัง 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปน
สถานและเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องเสนอ
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(หมายเหตุ: -)  

44 วัน เทศบาลต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัด

ตรัง 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ 
(หมายเหตุ: ((กรณียื่นส านักทะเบียนอ าเภอเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นผู้อนุญาตคือผู้ว่าราชการจังหวัด)))  

15 วัน เทศบาลต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัด

ตรัง 
 

 
 
 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
(หมายเหตุ: -) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
(หมายเหตุ: -) 

- 

3) 
 

หนังสือแสดงสิทธิหรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
(หมายเหตุ: -) 

- 

4) 
 

แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งและแผนผังแสดงกำรใช้ท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้ำงในกิจกำรของสุสำนฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
(หมายเหตุ: -) 

- 

5) 
 

กรณีเป็นนิติบุคคลหลักฐำนแสดงกำรเป็นนิติบุคคลและ
วัตถุประสงค์หลักฐำนแสดงว่ำผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
(หมายเหตุ: -) 

- 

 
 
 
 
 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตให้ตั้งสุสำนและฌำปนสถำนสำธำรณะ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

2) ใบอนุญำตให้ตั้งสุสำนและฌำปนสถำนเอกชน 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
 

3) ใบอนุญำตให้เป็นผู้จัดกำรสุสำนและฌำปนสถำน 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลห้วยยอด โทรศัพท์ 0-7527-1500 , 0-7527-1331 ต่อ 25  
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต์ www. huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ารงอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
(หมายเหตุ: -)  

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

4) 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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน: สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2531  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยยอด เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2531  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2531 ทต.ห้วยยอด 14/09/2558 
14:03 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


