คู่มือสำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตดำเนินกำรสุสำนและฌำปนสถำน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 7 เมื่อได้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนเสร็จแล้ว ห้ามมิให้ดาเนินการ
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมาตรา 8 กาหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตไว้ดังนี้
มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 6 ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นด้วย
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 6 และมาตรา 7 ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
หมายเหตุ 1.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 2.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั่นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน 3.เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7
วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลา 08:00 - 16:00 น.
โทรศัพท์/โทรสาร 023544214/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ยกเว้นววันหยุดที่ทางราชการกาหนด))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌา
ปนสถานตามแบบสฌ.6 พร้อมหลักฐานและเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนรับคาร้องขอพร้อมทั้งตรวจสอบคาขอและเอกสาร
หลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบสุสานและฌาปนสถาน พิจารณาอนุญาตและลง
นามในใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

30 วัน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสานักงาน
เขตราชเทวี

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

ลำดับ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี บุคคลธรรมดา -คนไทย)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี บุคคลธรรมดา -คนไทย)
หนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณี บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล -คนต่างด้าว)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี นิติบุคคล -คนไทย, คนต่างด้าว)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี นิติบุคคล -คนไทย)
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตดำเนินกำรสุสำนและฌำปนสถำน
(แบบ สฌ.6)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยพร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจแสดง
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

สานักบริหารการทะเบียน

กองหนังสือเดินทาง

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการปกครอง

กรุงเทพมหานคร

-

ลำดับ
8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ดำเนินกำรสุสำนและฌำปนสถำน
ของผู้ได้รับใบอนุญำตจัดตั้งสุสำนและฌำปนสถำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตจัดตั้งสุสำนและฌำปนสถำน หรือใบแทน
ใบอนุญำตดังกล่ำว
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) กำรต่ออำยุใบอนุญำตดำเนินกำรสุสำนและฌำปนสถำน
(หมายเหตุ: (ต่อ 3 ปี))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรุงเทพมหานคร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขต
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กทม. 1555
(หมายเหตุ: -)
3) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร 023544214
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอต่ออายุใบอนุญาตดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.6)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การต่ออายุใบอนุญาตดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักอนามัย สานักอนามัย สานักอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
2)กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
3)ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2546
4)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ.2528
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ.2528
6)พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การต่ออายุใบอนุญาตดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สานักงานเขตราชเทวี ณัฏฐ์ณิชาภา

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

