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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
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/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2543 ออกตามความในพ.ร.บ.
สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
60วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน 12/07/2558 10:15
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ1,3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอรโทรติดตอ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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2)

สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนอําเภอที่สุสานตัง้ อยู (กรณีสุสานและฌาปนสถานที่อยูนอกเขตกทม.
เทศบาลเมืองพัทยา) (เปนหนวยยื่นคําขอ)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดนิ ทีจ่ ะใชเปนทีต่ ั้งสุสานและฌาปนสถานและตองมี
เนื้อที่ไมนอยกวา 1 ไร
2.สถานที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บหรือฝงศพเปนการ
ถาวรตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้
1) ตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร
2) ตองไมอยูในเขตพืน้ ที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเปนพื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขตอนุรักษและ
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
3) สถานที่ตั้งตองไมอยูใ นบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี
4) สถานที่ตั้งตองอยูห างจากทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะอยางนอยหาสิบ
เมตรหางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการจราจรสาธารณะหวยแมน้ําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะประโยชนอื่นอยาง
นอยสี่รอยเมตรเวนแตในกรณีที่มกี ารปองกันมิใหกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลสถานทีต่ ั้งนัน้ จะตองอยูห างจากทางน้ําไมนอย
กวาหนึ่งรอยเมตร
5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองไมอยูในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเทศบาล
3.สถานที่ทจี่ ะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเผาศพโดยเฉพาะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้
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1) ตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร
2) ตองไมอยูในเขตพืน้ ที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเปนพื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขตอนุรักษและ
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
3) สถานที่ตั้งตองไมอยูใ นบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี
4. เจาพนักงานทองถิน่ พิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอตรวจสอบเอกสาร 1 วัน
หลักฐาน

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสอบสถานที่ 44 วัน
ที่จะใชเปนที่ตั้งสุสาน
และฌาปนสถานฯและ
เอกสารหลักฐานประกอบที่
เกี่ยวของเสนอความเห็นเจา
พนักงานทองถิ่น

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
15 วัน
พิจารณาอนุญาตแจงผลให
ผูขอทราบ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

หมายเหตุ

-

-

(กรณียื่นสํานัก
ทะเบียนอําเภอ
เจาพนักงาน
ทองถิ่นผูอนุญาต
คือผูวาราชการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จังหวัด)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
สํานักทะเบียน
1
1) ประชาชน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
2) บาน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
หนังสือแสดง
สํานักงาน
1
สิทธิหรือสิทธิ
เลขานุการกรม
3)
ครอบครองใน
ที่ดิน
ที่ดิน
แผนที่แสดงเขต 1
ที่ดินทีจ่ ะใชเปน
ที่ตั้งและแผนผัง
4) แสดงการใชทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสราง
ในกิจการของ
สุสานฯ
5) กรณีเปนนิติ
1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
บุคคลหลักฐาน
แสดงการเปนนิติ
บุคคลและ
วัตถุประสงค
หลักฐานแสดงวา
ผูยื่นคําขอเปนผู
มีอํานาจกระทํา
การแทนนิติ
บุคคล

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมฉบับละ
คาธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน 1,3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอรโทรติดตอ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ-
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ

