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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเปนผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป+นผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
2. หนวยงานเจ"าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให"อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข"อง:
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. พื้นที่ให"บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข"อบังคับ/ข"อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ออกตามความใน
พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข"อกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข"อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น"อยที่สุด 0
10. ชื่ออ"างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต
เป+นผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 26/05/2558 15:25
11. ชองทางการให"บริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนท"องถิ่นเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม&ฮ&องสอน โทร. 053 614346/ติดต&อด"วยตนเอง ณ หน&วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป4ดให"บริการวันจันทร5ถึงวันศุกร5 (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต&
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม&หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เงื่อนไข(ถ"ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น
2. ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน
3. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของ ระยะเวลา
สวนงาน/หนวยงานที่
ที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให"บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ยื่นคําขอตรวจสอบ
1 วัน สํานักทะเบียนทองถิ่น
เอกสาร
เอกสารหลักฐาน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน/
สํานักทะเบียนอําเภอ
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ประเภท
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
ที่

3) การพิจารณา

รายละเอียดของ ระยะเวลา
สวนงาน/หนวยงานที่
ขั้นตอนการบริการ ให"บริการ
รับผิดชอบ
เจาหนาที่พิจารณา
20 วัน สํานักทะเบียนทองถิ่น
เอก สารหลักฐาน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน/
ตรวจสอบสถานที่
สํานักทะเบียนอําเภอ
และเสนอความ เห็น
ประกอบการ
พิจารณาของเจา
พนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานทองถิ่น
9 วัน สํานักทะเบียนทองถิ่น
พิจารณาอนุญาตแจง
เทศบาลเมืองแมฮองสอน/
ผลใหผูขอทราบ
สํานักทะเบียนอําเภอ

หมายเหตุ
-

(กรณียื่นที่สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
เจาพนักงาน
ทองถิ่นผูอนุญาต
คือผูวาราชการ
จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล"ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หนวยงานภาครัฐผู" จํานวน จํานวน หนวยนับ
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร เอกสาร เอกสาร หมายเหตุ
ออกเอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัวประชาชน
สํานักบริหารการ
1
0
ฉบับ
ทะเบียน
2) ใบอนุญาตจัดตั้งหรือ
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
ใบอนุญาตเป+นผูดําเนินการ ทองถิ่นเทศบาลเมือง
สุสานและฌาปนสถาน
แมฮองสอน/สํานัก
สาธารณะหรือสุสานและฌา ทะเบียนอําเภอ
ปนสถานเอกชนหรือใบแทน
ใบอนุญาตเดิม
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมฉบับละ
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร"องเรียน
ถาการบริการไมเป+นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
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2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม&ฮ&องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม&ฮ&องสอน รหัสไปรษณีย5 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร@ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม&มีแบบฟอร5ม ตัวอย&าง และคู&มือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ@
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตJแลว
จันทรJเพ็ญ อินตKะปวง
ปกรณJ จีนาคํา
สมบูรณJ ใจเย็น

