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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌา
ปนสถานเอกชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน
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
30วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตเปนผูด ําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 26/05/2558 15:23
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. เทศบาล
เมืองพัทยา) (เปนหนวยยืน่ คําขอ)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผูประสงคจะเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานใหยื่นคํารองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นที่ที่ดนิ ของสุสาน
และฌาปนสถานตั้งอยู

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคํารองตรวจสอบเอกสาร 1 วัน
หลักฐาน

การพิจารณา

เจาหนาที่พจิ ารณาเอกสาร
หลักฐานและเสนอ
ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของเจาพนักงาน
ทองถิ่น

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
9 วัน
พิจารณาอนุญาตแจงผลให
ผูขอทราบ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

20 วัน

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

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

หมายเหตุ

-

-

(กรณียื่นที่สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
เจาพนักงาน
ทองถิ่นผูอนุญาต
คือผูวาราชการ
จังหวัด)
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

3)

4)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักบริหารการ
ทะเบียน
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
หนังสือยินยอม สํานักทะเบียน
ใหเปน
อําเภอ/สํานัก
ผูดําเนินการของ ทะเบียนทองถิ่น
ผูไดรับอนุญาต
จัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถาน
สําเนา
สํานักทะเบียน
ใบอนุญาตจัดตัง้ อําเภอ/สํานัก
สุสานและฌาปน ทะเบียนทองถิ่น
สถาน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

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

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศู1,3 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
หมายเหตุ18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ

