
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตด าเนนิการสสุานและฌาปนสถาน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาลส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตสิสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 มาตรา 6 หา้มมใิหผู้ใ้ดจัดตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสสุาน

และฌาปนสถานเอกชน เวน้แตจ่ะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่  

 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

 

มาตรา 7 เมือ่ไดจ้ัดตัง้สสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสสุานและฌาปนสถานเอกชนเสร็จแลว้ หา้มมใิหด้ าเนนิการ เวน้แตจ่ะ

ไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 

 

และมาตรา 8 ก าหนดคณุสมบตัขิองผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไวด้งันี้  

 

 

 มอีายไุมต่ า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ 

 ไมเ่ป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืบกพร่องในศลีธรรมอนัด ี

 ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  

 ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ  

 

 

ในกรณีทีน่ติบิคุคลเป็นผูข้อรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 ผูแ้ทนของนติบิคุคลนัน้ตอ้งมคีณุสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้ดว้ย  

 

ใบอนุญาตทีอ่อกตามมาตรา 6 และมาตรา 7 ใหใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัที ่31 ธันวาคมของปีทีส่ามนับแตปี่ทีอ่อกใบอนุญาต  

 

หมายเหต ุ1.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 2.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถ

พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง

ด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 3.เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้

เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ฝ่ายส ิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 

ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 

โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจัดตัง้สสุานและฌาปน

1 ชัว่โมง ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

สถานตามแบบ สฌ.3 พรอ้มหลกัฐานและเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีน

รับค ารอ้งขอ 
(หมายเหต:ุ (การนับเวลาจะเริม่นับเมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บค าขอและ
หลกัฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น))  

ทววีฒันา 

 

2) การพจิารณา 

ตรวจสอบสสุานและฌาปนสถาน พจิารณาอนุญาตหรอืออก

หนังสอื/ลงนามอนุญาตในค าขอฯ หรอืแนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ข  
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณี บคุคลธรรมดา -คนไทย) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณี บคุคลธรรมดา -คนไทย) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ (กรณี บคุคลธรรมดา,นติบิคุคล -คนตา่งดา้ว) 

กองหนังสอืเดนิทาง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณี นติบิคุคล -คนไทย, ตา่งดา้ว) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

5) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณี นติบิคุคล -คนไทย) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

 ค าขอรบัใบอนุญาตด าเนนิการสสุานและฌาปนสถาน 
(แบบ สฌ.3) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

7) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของบา้นทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้สสุานและฌาปนสถาน  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

8) 

 

 หนงัสอืมอบอ านาจทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายพรอ้มส าเนา

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีผูข้ออนุญาตไมส่ามารถมายืน่ค าขอดว้ยตนเอง ) 

- 

9) 

 

 หนงัสอืยนิยอมใหเ้ป็นผูด้ าเนนิการสสุานและฌาปนสถาน

ของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัต ัง้สสุานและฌาปนสถาน  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

10)  ส าเนาใบอนุญาตจดัต ัง้สสุานและฌาปนสถาน  หรอืใบแทน กรุงเทพมหานคร 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ใบอนุญาตดงักลา่ว 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การออกใบอนุญาตด าเนนิการสสุานและฌาปนสถาน 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ 3 ปี))  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2)  ศนูยรั์บแจง้ทกุข ์กทม. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 

1) ค าขอรับใบอนุญาตด าเนนิการสสุานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.3) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การออกใบอนุญาตด าเนนิการสสุานและฌาปนสถาน   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักอนามัย ส านักอนามัย ส านักอนามัย  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญัตสิสุานและฌาปนสถาน พ .ศ.2528  

  
2)กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญัตสิสุานและฌาปนสถาน พ .ศ.2528  

  

3)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง สสุานและฌาปนสถาน พ .ศ.2546  
  

4)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง แตง่ตัง้เจา้พนักงานทีป่ฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตสิสุานและฌาปนสถาน พ .ศ.2528  
  

5)ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง แตง่ตัง้เจา้พนักงานสาธารณสขุตามพระราชบญัญัตสิสุานและฌาปนสถาน พ .ศ.2528  

  

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



6)พ.ร.บ. สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตสิสุานและฌาปนสถาน พ .ศ. 2528 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การออกใบอนุญาตด าเนนิการสสุานและฌาปนสถาน ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 

20/07/2015 07:45 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


