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คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัต ัง้หรอืใบอนญุาตเป็นผูด้ าเนนิการสสุาน

และฌาปนสถานสาธารณะ หรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลเมอืงมหาสารคาม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

1. ยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่แหง่ทอ้งทีท่ีจ่ัดตัง้สสุานและฌาปนสถานนัน้ 

 

2. ยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นใบอนุญาตเดมิสิน้อายุไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั 

 

3. เจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณาอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดมิใหใ้หม ่

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 

อาคารส านักงานเทศบาลเมอืงมหาสารคาม เลขที ่27 ถนนผัง
เมอืงบญัชา ต าบลตลาด  
อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000  
โทรศพัท ์043 740 826 ถงึ 28  

โทรสาร 043 711 504  

Website : http://www.mahasarakhamcity.org 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ค าขอ  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลเมอืง

มหาสารคาม อ าเภอ
เมอืงมหาสารคาม 

จังหวดัมหาสารคาม 
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบสถานที ่ และ
เสนอความเห็นประกอบการพจิารณาของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั เทศบาลเมอืง

มหาสารคาม อ าเภอ
เมอืงมหาสารคาม 

จังหวดัมหาสารคาม 

 

3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณาอนุญาต  แจง้ผลใหผู้ข้อทราบ 
(หมายเหต:ุ (กรณียืน่ทีส่ านักทะเบยีนอ าเภอ เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ผูอ้นุญาตคอื       ผูว้า่ราชการจังหวดั))  

9 วนั เทศบาลเมอืง

มหาสารคาม อ าเภอ
เมอืงมหาสารคาม 

จังหวดัมหาสารคาม 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 
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ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2) 

 

ใบอนุญาตจดัต ัง้หรอืใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนนิการสสุานและฌาปน

สถานสาธารณะหรอืสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรอืใบแทน
ใบอนุญาตเดมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีม  ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมเมอืงพัทยา  ศนูยด์ ารงธรรมส านักงานเขตในพืน้ที ่กทม. 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั 

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

(หมายเหต:ุ (โทร 1548))  
4) เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  อาคารส านักงานเทศบาลเมอืงมหาสารคาม เลขที ่27 ถนนผังเมอืงบญัชา ต าบลตลาด  

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000  โทรศพัท ์043 740 826 ถงึ 28  โทรสาร 043 711 504  

Website : http://www.mahasarakhamcity.org 

(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))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้หรอืใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนนิการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะ หรอืสสุาน

และฌาปนสถานเอกชน  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

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

2)พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.สสุานและฌา

ปนสถาน พ.ศ. 2528 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้หรอืใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนนิการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะ 

หรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชน  เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  พัชราภรณ์  ส าเนาคูม่อืประชาชน 29/07/2015 22:05 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


