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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตจัดตั งหรื อใบอนุญาตเป็ นผู้ดาํ เนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะ หรื อสุสานและฌาปนสถานเอกชน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั งหรื อใบอนุญาตเป็ นผู้ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรื อสุสานและฌาปนสถานเอกชน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
2)

พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 20/08/2015 18:01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ เทศบาลตําบลอุโมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -
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2)

สถานทีให้ บริการ สํานักทะเบี ยนอํ าเภอที สสุ านตังอยู่ (กรณี สสุ านและฌาปนสถานที อยู่นอกเขต กทม.
เทศบาล เมื องพัทยา) (เป็ นหน่วยยื นคําขอ)/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ยืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินแห่งท้ องทีทีจดั ตั งสุสานและฌาปนสถานนั น
2. ยืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
3. เจ้ าพนักงานท้ องถินพิจารณาอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ ใหม่

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนคําขอ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีพิจารณาเอกสาร 20 วัน
หลักฐาน ตรวจสอบสถานที
และเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ
เจ้ าพนักงานท้ องถิน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
พิจารณาอนุญาต แจ้ งผล
ให้ ผ้ ขู อทราบ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

1 วัน

9 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิน
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิน

หมายเหตุ

-

-

(กรณียืนทีสํานัก
ทะเบียนอําเภอ
เจ้ าพนักงาน
ท้ องถินผู้อนุญาต
คือ ผู้ว่า
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ราชการจังหวัด)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
สํานักบริ หารการ 1
1)
ประชาชน
ทะเบียน
ใบอนุญาตจัดตั ง สํานักทะเบียน
1
หรื อใบอนุญาต อําเภอ/สํานัก
เป็ นผู้ดําเนินการ ทะเบียนท้ องถิน
สุสานและฌาปน
สถานสาธารณะ
2)
หรื อสุสาน
และฌาปนสถาน
เอกชน หรื อใบ
แทนใบอนุญาต
เดิม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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1)

ค่ าธรรมเนียม ฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลอุโมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต www.umongcity.go.th
2.
ทางโทรศัพท์ 053-983222
3.
ทางไปรษณี ย์ 234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน 51150
4.
ร้องเรี ยนด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
5.
ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น ตังอยู่ ณ สํานักงานเทศบาลตํ าบลอุโมงค์
)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
หมายเหตุ (โทร 1567)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง
หมายเหตุ (โทร 1548)
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

21/08/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน สถ.มท.
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อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

