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คู่มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสสุ านและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
2)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสสุ านและฌาปนสถาน พ.ศ.2528

3)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2546

4)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานทีป่ ฏิ บตั ิ การตามพระราชบัญญัติสสุ านและฌาปนสถาน
พ.ศ.2528

5)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสสุ านและฌาปนสถาน
พ.ศ.2528

6)

พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตสิ สุ านและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
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จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมและสุขาภิ บาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี
ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตสิ สุ านและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 มาตรา 6 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดจัดตังสุ
้ สานและฌาปนสถานสาธารณะหรื อ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 7 เมื่อได้ จดั ตังสุ
้ สานและฌาปนสถานสาธารณะหรื อสุสานและฌาปนสถานเอกชนเสร็จแล้ ว ห้ ามมิให้ ดาํ เนินการ
เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
และมาตรา 8 กําหนดคุณสมบัตขิ องผู้ได้ รับใบอนุญาตไว้ ดงั นี ้

มีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สบิ ปี บริบรู ณ์
ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรื อบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ

ในกรณีที่นิตบิ คุ คลเป็ นผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 ผู้แทนของนิตบิ คุ คลนันต้
้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กําหนดข้ างต้ นด้ วย
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 6 และมาตรา 7 ให้ ใช้ ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
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หมายเหตุ 1.ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว 2.กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุ
ให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน้
จะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบ
สําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนา
บันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน 3.เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พจิ ารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
1 ชัว่ โมง
ขอรับใบอนุญาตจัดตัง้
สุสานและฌาปนสถานตาม
แบบ สฌ.3 พร้ อมหลักฐาน
และเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียน
รับคําร้ องขอ

การพิจารณา

ตรวจสอบสุสานและฌาปน 30 วัน
สถาน พิจารณาอนุญาต
หรื อออกหนังสือ/ลงนาม
อนุญาตในคําขอฯ หรื อ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม
และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

หมายเหตุ

(การนับเวลาจะ
เริ่มนับเมื่อ
เจ้ าหน้ าที่ได้ รับคํา
ขอและหลักฐานที่
ถูกต้ องครบถ้ วน)

ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
หนังสือเดินทาง

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

สํานักบริหารการ
ทะเบียน
กองหนังสือ
เดินทาง

0

1

ฉบับ

1

0

ชุด

หนังสือรับรองนิติ กรมการค้ า
ต่างประเทศ
บุคคล
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

3)
4)
5)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(กรณี บุคคล
ธรรมดา -คนไทย)
(กรณี บุคคล
ธรรมดา -คนไทย)
(กรณี บุคคล
ธรรมดา,นิตบิ คุ คล
-คนต่างด้ าว)
(กรณี นิตบิ คุ คล คนไทย, ต่างด้ าว)
(กรณี นิตบิ คุ คล คนไทย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอรับ
ใบอนุญาต
ดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถาน
(แบบ สฌ.3)
สําเนาทะเบียน
บ้ านของบ้ านที่ใช้
เป็ นที่ตงสุ
ั ้ สาน
และฌาปนสถาน
หนังสือ
มอบอํานาจที่

กรุงเทพมหานคร

1

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
ไม่สามารถมายื่น
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ที่

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ถูกต้ องตาม
กฎหมายพร้ อม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
แสดงบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
หนังสือ ยินยอมให้ เป็ น
ผู้ดําเนินการ
สุสานและฌาปน
สถานของผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตจัดตัง้
สุสานและฌาปน
สถาน
สําเนา กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตจัดตัง้
สุสานและฌาปน
สถาน หรื อใบ
แทนใบอนุญาต
ดังกล่าว

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
คําขอด้ วยตนเอง)

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การออกใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ต่อ 3 ปี )
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนน
เสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7385
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับแจ้ งทุกข์ กทม. 1555
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก 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
1)
คําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.3)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

