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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตจัดตั้งสุสำนและฌำปนสถำนสำธำรณะหรือสุสำนและฌำปนสถำน
เอกชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543 ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
2)

พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2543 ออกตามความในพ.ร.บ.
สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
60วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สดุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน 12/07/2558 10:15
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เ วลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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2)

สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอที่สุสานตัง้ อยู่ (กรณีสุสานและฌาปนสถานที่อยู่นอกเขตกทม.
เทศบาลเมืองพัทยา) (เป็นหน่วยยื่นคาขอ)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดนิ ทีจ่ ะใช้เป็นทีต่ ั้งสุสานและฌาปนสถานและต้องมี
เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่
2.สถานที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสาหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการ
ถาวรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร
2) ต้องไม่อยู่ในเขตพืน้ ที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขตอนุรักษ์และ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3) สถานที่ตั้งต้องไม่อยูใ่ นบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี
4) สถานที่ตั้งต้องอยูห่ ่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสาหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอย่างน้อยห้าสิบ
เมตรห่างจากทางน้าซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะห้วยแม่น้าคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์อื่นอย่าง
น้อยสี่ร้อยเมตรเว้นแต่ในกรณีที่มกี ารป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลสถานทีต่ ั้งนัน้ จะต้องอยูห่ ่างจากทางน้าไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยเมตร
5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเทศบาล
3.สถานที่ทจี่ ะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสาหรับเผาศพโดยเฉพาะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
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1) ต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร
2) ต้องไม่อยู่ในเขตพืน้ ที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขตอนุรักษ์และ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3) สถานที่ตั้งต้องไม่อยูใ่ นบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี
4. เจ้าพนักงานท้องถิน่ พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาต

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขอตรวจสอบเอกสาร 1 วัน
หลักฐาน

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ 44 วัน
ที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสาน
และฌาปนสถานฯและ
เอกสารหลักฐานประกอบที่
เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเจ้า
พนักงานท้องถิ่น

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
15 วัน
พิจารณาอนุญาตแจ้งผลให้
ผู้ขอทราบ

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมำยเหตุ

-

-

(กรณียื่นสานัก
ทะเบียนอาเภอ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นผู้อนุญาต
คือผู้ว่าราชการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

จังหวัด)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบตั ิรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
สำนักทะเบียน
1
1) ประชำชน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สำเนำทะเบียน สำนักทะเบียน
1
2) บ้ำน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น
หนังสือแสดง
สำนักงำน
1
สิทธิหรือสิทธิ
เลขำนุกำรกรม
3)
ครอบครองใน
ที่ดิน
ที่ดิน
แผนที่แสดงเขต 1
ที่ดินทีจ่ ะใช้เป็น
ที่ตั้งและแผนผัง
4) แสดงกำรใช้ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง
ในกิจกำรของ
สุสำนฯ
5) กรณีเป็นนิติ
1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บุคคลหลักฐำน
แสดงกำรเป็นนิติ
บุคคลและ
วัตถุประสงค์
หลักฐำนแสดงว่ำ
ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้
มีอำนำจกระทำ
กำรแทนนิติ
บุคคล

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมฉบับละ
ค่ำธรรมเนียม1,000 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ-
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม่ ือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

