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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลตําบลโนนสูง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: งานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543 ออกตามความในพ.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 60วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตจัดตัง้ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน 12/07/2558 10:15
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนอําเภอทีส่ ุสานตั้งอยู (กรณีสุสานและฌาปนสถานทีอ่ ยูนอกเขตกทม. เทศบาล
เมืองพัทยา) (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
1.ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินทีจ่ ะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานและตองมีเนื้อที่
ไมนอยกวา 1 ไร
2.สถานที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บหรือฝงศพเปนการถาวรตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้
1) ตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร
2) ตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือเขตพืน้ ที่อันจัดสรรเปนพื้นทีเ่ พื่อนันทนาการหรือเขตอนุรกั ษและพืน้ ที่
คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
3) สถานที่ตั้งตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี
4) สถานที่ตั้งตองอยูห างจากทางหลวงทีเ่ ปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะอยางนอยหาสิบเมตร
หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการจราจรสาธารณะหวยแมน้ําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะประโยชนอื่นอยางนอยสีร่ อ ย
เมตรเวนแตในกรณีที่มกี ารปองกันมิใหกลิ่นและสิง่ ปฏิกลู รั่วไหลสถานที่ตั้งนั้นจะตองอยูหางจากทางน้าํ ไมนอยกวาหนึ่งรอย
เมตร
5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองไมอยูในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเทศบาล
3.สถานที่ทจี่ ะจัดตัง้ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเผาศพโดยเฉพาะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้
1) ตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร
2) ตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือเขตพืน้ ที่อันจัดสรรเปนพื้นทีเ่ พื่อนันทนาการหรือเขตอนุรกั ษและพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
3) สถานที่ตั้งตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี
4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรบั คําขอรับใบอนุญาต
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสอบสถานที่ 44 วัน
ที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌา
ปนสถานฯและเอกสาร
หลักฐานประกอบที่เกี่ยวของ
เสนอความเห็นเจาพนักงาน
ทองถิ่น

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 15 วัน
อนุญาตแจงผลใหผูขอทราบ

1)

2)

3)

1 วัน

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานสังคม
สงเคราะห / กอง
สวัสดิการสังคม
งานสังคม
สงเคราะห / กอง
สวัสดิการสังคม

งานสังคม
(กรณียื่นสํานัก
สงเคราะห / กอง ทะเบียนอําเภอเจา
สวัสดิการสังคม พนักงานทองถิ่นผู
อนุญาตคือผูวา
ราชการจังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
สํานักทะเบียน
1
1
ฉบับ
1) ประชาชน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
1
ฉบับ
2) บาน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
หนังสือแสดงสิทธิ สํานักงาน
1
1
ฉบับ
หรือสิทธิ
เลขานุการกรมที่ดิน
3)
ครอบครองใน
ที่ดิน
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แผนที่แสดงเขต 1
0
ฉบับ
ที่ดินที่จะใชเปน
ที่ตั้งและแผนผัง
แสดงการใชที่ดิน
และสิง่ ปลูกสราง
ในกิจการของ
สุสานฯ
กรณีเปนนิติ
1
0
ฉบับ
บุคคลหลักฐาน
แสดงการเปนนิติ
บุคคลและ
วัตถุประสงค
หลักฐานแสดงวา
ผูยื่นคําขอเปนผูมี
อํานาจกระทํา
การแทนนิติ
บุคคล

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

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

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)
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3)
4)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
หมายเหตุ(โทร 1548)
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
-

