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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตจัดตัง้ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตจัดตังสุ
้ สานและฌาปนสถานสาธารณะหรื อสุสานและฌาปนสถานเอกชน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
2)

พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
60 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตจัดตังสุ
้ สานและฌาปนสถานสาธารณะหรื อสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ งานสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมื อง จังหวัดพะเยา
โทร.054-428087 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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2)

สถานที่ให้ บริการ สานักทะเบี ยนอาเภอที ส่ สุ านตัง้ อยู่ (กรณี สสุ านและฌาปนสถานที อ่ ยู่นอกเขต กทม.
เทศบาล เมื องพัทยา) (เป็ นหน่วยยื ่นคาขอ)/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้ องเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิครอบครองในที่ดนิ ที่จะใช้ เป็ นที่ตงสุ
ั ้ สานและฌาปนสถาน และต้ องมี
เนื ้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่
2.สถานที่จะจัดตังสุ
้ สานและฌาปนสถานสาธารณะหรื อสุสานและฌาปนสถานเอกชน สาหรับเก็บหรื อฝั งศพเป็ นการ
ถาวรต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้
1) ต้ องไม่เป็ นพื ้นที่ป่าต้ นน ้าลาธาร
2) ต้ องไม่อยูใ่ นเขตพื ้นที่อนั เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว หรื อเขตพื ้นที่อนั จัดสรรเป็ นพื ้นที่เพื่อนันทนาการ หรื อเขตอนุรักษ์และ
พื ้นที่ค้ มุ ครองสิ่งแวดล้ อมตามกฎหมาย ว่าด้ วย ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
3) สถานที่ตงต้
ั ้ องไม่อยูใ่ นบริเวณที่เป็ นเอกลักษณ์หรื อสัญลักษณ์ของท้ องถิ่น หรื อมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ หรื อ
โบราณคดี
4) สถานที่ตงต้
ั ้ องอยู่หา่ งจากทางหลวงที่เป็ นทางหรื อถนนสาหรับประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะอย่างน้ อยห้ าสิบ
เมตร ห่างจากทางน ้าซึง่ ประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะ ห้ วยแม่น ้า คลอง หรื อแหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์อื่นอย่าง
น้ อยสี่ร้อยเมตร เว้ นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันมิให้ กลิ่นและสิ่งปฏิกลู รั่วไหล สถานที่ตงนั
ั ้ นจะต้
้ องอยูห่ า่ งจากทางน ้าไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ร้ อยเมตร
5) สถานที่ตงของสุ
ั้
สานและฌาปนสถานเอกชนต้ องไม่อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรื อเทศบาล
3.สถานที่ที่จะจัดตังสุ
้ สานและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุสานและฌาปนสถานเอกชน สาหรับเผาศพโดยเฉพาะ ต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้
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1) ต้ องไม่เป็ นพื ้นที่ป่าต้ นน ้าลาธาร
2) ต้ องไม่อยูใ่ นเขตพื ้นที่อนั เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว หรื อเขตพื ้นที่อนั จัดสรรเป็ นพื ้นที่เพื่อนันทนาการ หรื อเขตอนุรักษ์และ
พื ้นที่ค้ มุ ครองสิ่งแวดล้ อมตามกฎหมาย ว่าด้ วย ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
3) สถานที่ตงต้
ั ้ องไม่อยูใ่ นบริเวณที่เป็ นเอกลักษณ์หรื อสัญลักษณ์ของท้ องถิ่น หรื อมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ หรื อ
โบราณคดี
4. เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอรับใบอนุญาต

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขอ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบสถานที่ 44 วัน
ที่จะใช้ เป็ นที่ตงสุ
ั ้ สาน
และฌาปนสถานฯ และ
เอกสารหลักฐานประกอบที่
เกี่ยวข้ อง เสนอความเห็น
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
15 วัน
พิจารณาอนุญาต แจ้ งผลให้
ผู้ขอทราบ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

-

-

(กรณียื่นสานัก
ทะเบียนอาเภอ
เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นผู้อนุญาต
คือ
ผู้ว่า
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ราชการจังหวัด)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
สานักทะเบียน
1
1) ประชาชน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
2) บ้ าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
หนังสือแสดง
สานักงาน
1
สิทธิหรื อสิทธิ
เลขานุการกรม
3)
ครอบครองใน
ที่ดนิ
ที่ดนิ
แผนที่แสดงเขต 1
ที่ดนิ ที่จะใช้ เป็ น
ที่ตงและแผนผั
ั้
ง
4) แสดงการใช้ ที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้ าง
ในกิจการของ
สุสานฯ
5) กรณีเป็ นนิติ
1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บุคคลหลักฐาน
แสดงการเป็ นนิติ
บุคคลและ
วัตถุประสงค์
หลักฐานแสดงว่า
ผู้ยื่นคาขอเป็ นผู้
มีอานาจกระทา
การแทนนิติ
บุคคล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม ฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน งานรับเรื่ องราวร้ องทุกข์ ฝ่ ายอานวยการ เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองจังหวัด
พะเยา โทร.054 428087 หรื อทาง www.maepuem.co.th
หมายเหตุ ( )
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
หมายเหตุ (โทร 1567)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
หมายเหตุ (โทร 1548)
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4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

27/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

