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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดาํเนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตั งหรือใบอนญุาตเป็นผู้ ดําเนินการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสสุานและฌาปนสถานเอกชน

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

2) พ.ร.บ.สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.

สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30 วนั

9. ข้อมูลสถติิ
จาํนวนเฉลียต่อเดือน 0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 20/08/2015 18:01
11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานทีให้บริการ เทศบาลตําบลอโุมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -
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2) สถานทีให้บริการ สํานกัทะเบียนอําเภอทีสสุานตังอยู่ (กรณีสสุานและฌาปนสถานทีอยู่นอกเขต กทม.
เทศบาล  เมืองพทัยา)  (เป็นหน่วยยืนคําขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
1. ยืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถินแหง่ท้องทีทีจดัตั งสสุานและฌาปนสถานนั น

2. ยืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนใบอนญุาตเดมิสิ นอายไุมน้่อยกวา่สามสิบวนั

3. เจ้าพนกังานท้องถินพิจารณาอนญุาตตามแบบใบอนญุาตเดมิให้ใหม่

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร ยืนคําขอ  ตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐาน
1 วนั สํานกัทะเบียน

อําเภอ/สํานกั
ทะเบียนท้องถิน

-

2)

การพิจารณา เจ้าหน้าทีพิจารณาเอกสาร
หลกัฐาน ตรวจสอบสถานที
และเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ
เจ้าพนกังานท้องถิน

20 วนั สํานกัทะเบียน
อําเภอ/สํานกั
ทะเบียนท้องถิน

-

3)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถิน
พิจารณาอนญุาต  แจ้งผล
ให้ผู้ขอทราบ

9 วนั สํานกัทะเบียน
อําเภอ/สํานกั
ทะเบียนท้องถิน

(กรณียืนทีสํานกั
ทะเบียนอําเภอ
เจ้าพนกังาน
ท้องถินผู้อนญุาต
คือ       ผู้ว่า
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ราชการจงัหวดั)
ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บตัรประจําตวั
ประชาชน

สํานกับริหารการ
ทะเบียน

1 0 ฉบบั -

2)

ใบอนญุาตจดัตั ง
หรือใบอนญุาต
เป็นผู้ ดําเนินการ
สสุานและฌาปน
สถานสาธารณะ
หรือสสุาน
และฌาปนสถาน
เอกชน หรือใบ
แทนใบอนญุาต
เดมิ

สํานกัทะเบียน
อําเภอ/สํานกั
ทะเบียนท้องถิน

1 0 ฉบบั -

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม

16. ค่าธรรมเนียม
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1) ค่าธรรมเนียม  ฉบับละ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต www.umongcity.go.th
2. ทางโทรศพัท์ 053-983222
3. ทางไปรษณีย์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู 51150
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็น ตังอยู่ ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
)

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ดํารงธรรมอําเภอ  ศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั
หมายเหตุ (โทร 1567)

3) ช่องทางการร้องเรียน สํานกับริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง
หมายเหตุ (โทร 1548)

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมือง

ลําพนู จงัหวดัลําพนู สถ.มท.
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อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


