
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การใชบ้รกิารสสุานและฌาปนสถาน 
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื"อนไข (ถา้ม)ี ในการยื"นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามมาตรา 60 แหง่พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ)มเตมิโดยมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที) 5) 
พ.ศ. 2540ประกอบกบัมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญัตริายไดเ้ทศบาล พ.ศ. 2497 เทศบาลตําบลศรถีอ้ย ไดต้ราเทศบญัญตั ิ
เทศบาลตําบลศรถีอ้ย เรื)อง&quot;การใชบ้รกิารสสุานและฌาปสถาน พ.ศ. 2543 ขึ?นบงัคบัใชใ้นเขตเทศบาล โดยมหีลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื)อนไขดงันี? 
 
ขอ้ 5 ผูใ้ดมคีวามประสงคจ์ะนําศพมาเผายังสสุานและฌาปนสถานของเทศบาลตาํบลศรถีอ้ย ใหด้ําเนนิการดงันี? 
 
(1) ใหย้ื)นคํารอ้งขออนุญาตเผาศพตามคํารอ้งทา้ยเทศบญัญัตนิี? 
 
(2) ผูใ้ดประสงคจ์ะเผาศพในสสุานและฌาปนสถานแหง่นี?ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายตามอตัราที)กําหนด (แนบทา้ย) 
 
(3) ผูใ้ดประสงคจ์ะเผาศพนอกเมรตุอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการทําความสะอาดสสุานและฌาปนสถาน 
 
ขอ้ 6 ใหผู้ป้ระสงคจ์ะเผาศพในสสุานและฌาปนสถานของเทศบาลตาํบลศรถีอ้ย ใหแ้จง้เจา้พนักงานทอ้งถิ)นกอ่นวนัเผาอย่าง
นอ้ย 24 ชั)วโมง 
 
ขอ้ 7 ในระหวา่งเผาศพใหอ้ยูใ่นความควบคมุดแูลของเจา้หนา้ที)เทศบาลหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิ)นทุกครั ?ง 
 
ขอ้ 8 หา้มมใิหทํ้าการเผาศพกอ่นที)จะมเีจา้หนา้ที)ของเทศบาลควบคมุดแูล 
 
(*เจา้พนักงานทอ้งถิ)น หมายความวา่ นายกเทศมนตรตีําบลศรถีอ้ย หรอืเทศมนตรตีาํบลศรถีอ้ย หรอืพนักงานเทศบาล ซึ)ง
นายกเทศมนตรมีอบหมาย) 
 
(*เทศบาลตําบลศรถีอ้ย เปลี)ยนชื)อเป็นเทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎกีา เลม่ที) 119 ตอนที) 
68 กเมื)อวนัที) 23 กรกฎาคม 2545) 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
กองคลงั  เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง 
โทร. 053-950382  โทรสาร 053-950382  e-mail : 
chedeeloung@hotmail.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั ?งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 

ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที"รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 นาท ี
 

ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื)นคํารอ้งขออนุญาตเผาศพในเมรหุรอืนอกเมร ุ
(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

2) การพจิารณา 
ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการยื)นคํารอ้งขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 



ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เรยีกเก็บคา่เผาศพและคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื"อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ"มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ใบมรณบตัรของผูต้าย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่เผาศพในเมร ุ
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  
 

2) คา่เผาศพนอกเมร ุ
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

3) คา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง หรอืศนูยดํ์ารงธรรมเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 

(หมายเหต:ุ ( เลขที) 999 หม◌่ ู4 ตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180  โทร. 053-950732 
โทรสาร 053-950382  e-mail : chedeeloung@hotmail.com  หรอืเว็ปไซด ์
http://www.chedeeloung.go.th))  

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

3) ศนูยร์ับเรื)องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั ?น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยร์ับเรื)องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื"อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 



หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื"อกระบวนงาน: การใชบ้รกิารสสุานและฌาปนสถาน  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ)น เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที)เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที"ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที"เกี"ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที)มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื1นที"ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ)น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที"กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ 
ระยะเวลาที"กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี)ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที)มากที)สดุ 0 

 จํานวนคําขอที)นอ้ยที)สดุ 0 
 

ชื"ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน  การใชบ้รกิารสสุานและฌาปนสถาน  มานสิา เทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง  
28/01/2559 16:03 
 
 

เอกสารฉบับนี?ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที)เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที" 


