
คูมือสำหรับประชาชน  :  การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเปนผูดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

 สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  : เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเปนผูดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน   

           สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :   สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  

          โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

         (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  : 

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

2)  พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ  :  เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา  :  กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2543 ออกตามความใน  

           พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 30   วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

  จำนวนคำขอที่มากที่สุด  0  

  จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเปน

ผูดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 26/05/2558 15:25  

11. ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ     :    ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  

   โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

            ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. ยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ท่ีจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น 

     2. ยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน 

     3. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นคำขอตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน 

1 วัน เทศบาล 

เมืองปากชอง 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่พิจารณาเอกสาร

หลักฐานตรวจสอบสถานที่

และเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาของ

เจาพนักงานทองถ่ิน 

20 วัน เทศบาล 

เมืองปากชอง 

- 

3) 
การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา

อนุญาตแจงผลใหผูขอทราบ 

9 วัน เทศบาล 

เมืองปากชอง 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม    30    วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

 ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต

เปนผูดำเนินการสุสานและฌา

ปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชนหรือใบ

แทนใบอนุญาตเดิม 

สำนักทะเบียน

อำเภอ/สำนัก

ทะเบียนทองถิ่น 

1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

 1)  คาธรรมเนียม     (ฉบบัละ) 

     คาธรรมเนียม       1,000    บาท 

     หมายเหต ุ        - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

1)  ชองทางการรองเรียน   แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง (ศูนยดำรงธรรม) หรือ  

     ตามชองทางการใหบริการ เชน สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง โทรศัพท 0-4431-2037-8  หรือ

เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th  

2)  ชองทางการรองเรียน    ศูนยดำรงธรรมอำเภอเมืองนครราชสมีา ศูนยดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

     หมายเหตุ         - 

3)  ชองทางการรองเรียน    สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 

     หมายเหตุ   (โทร 1548) 

4)  ชองทางการรองเรียน     ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

    หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /  

    ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

        ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 


