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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:
กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:งานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
2)

พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ 2543 ออกตามความในพ.ร.บ.สุสาน
และฌาปนสถานพ.ศ. 2528
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 26/05/2558 15:23
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนอําเภอทีส่ ุสานตั้งอยู (กรณีสุสานและฌาปนสถานทีอ่ ยูนอกเขตกทม. เทศบาลเมือง
พัทยา) (เปนหนวยยื่นคําขอ)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผูประสงคจะเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานใหยื่นคํารองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นทีท่ ี่ดินของสุสานและฌา
ปนสถานตัง้ อยู
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคํารองตรวจสอบเอกสาร 1 วัน
หลักฐาน

การพิจารณา

เจาหนาที่พจิ ารณาเอกสาร 20 วัน
หลักฐานและเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ
เจาพนักงานทองถิ่น

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 9 วัน
อนุญาตแจงผลใหผูขอทราบ

1)

2)

3)

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานสังคม
สงเคราะห / กอง
สวัสดิการสังคม
งานสังคม
สงเคราะห / กอง
สวัสดิการสังคม
งานสังคม
(กรณียื่นทีส่ ํานัก
สงเคราะห / กอง ทะเบียนอําเภอเจา
สวัสดิการสังคม พนักงานทองถิ่นผู
อนุญาตคือผูวา
ราชการจังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
สํานักบริหารการ 1
0
ฉบับ
1)
ประชาชน
ทะเบียน
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
2) บาน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
หนังสือยินยอมให สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
3)
เปนผูดําเนินการ อําเภอ/สํานัก
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ที่

4)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ของผูไดรบั
อนุญาตจัดตั้ง
สุสานและฌาปน
สถาน
สําเนาใบอนุญาต
จัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถาน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ทะเบียนทองถิ่น

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมฉบับละ
คาธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูง เทศบาลตําบลโนนสูง
หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง ถนนศรีธานี ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
30160 โทร 044-379272 www.nonsung.go.th)
2) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมอําเภอศูนยดํารงธรรมจังหวัด
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
หมายเหตุ(โทร 1548)
4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
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-

