
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรใชบ้รกิำรสุสำนและฌำปนสถำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ใหย้ืน่ค ารอ้งขออนุญาตเผาศพตามค ารอ้งทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศก าหนด 

2.ผูใ้ดประสงคจ์ะเผาศพในสสุานและฌาปนสถานของเทศบาลต าบลหนองหลม่ตอ้งแจง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบกอ่นวันเผา

อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 

3.ผูใ้ดประสงคจ์ะเผาศพในสสุานและฌาปนสถานเทศบาลต าบลหนองหลม่ ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชบ้รกิาร

สสุานและฌาปรสถาน 

4.กรณีมผีูเ้สยีชวีติพรอ้มกันหลายศพใหผู้ใ้ชบ้รกิารยืน่ค ารอ้งขออนุญาตเผาศพกอ่นไดส้ทิธใินการเลอืกเผาเมรุเผาศพเป็นอันดับ

แรก 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
เทศบาลต าบลหนองหลม่ 93 หมูท่ี ่1 ต าบลหนองหลม่ อ าเภอ
ดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 56120 โทร 054-892255/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่น่ค ารอ้งขออนุญาตเผาศพ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลต าบลหนอง
หลม่ อ าเภอดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสอบค ารอ้งขออนุญาตเผาศพตามค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลต าบลหนอง
หลม่ อ าเภอดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามอนุญาตโิดยนายกเทศมนตรตี าบลหนองหลม่ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน เทศบาลต าบลหนอง
หลม่ อ าเภอดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

เทศบาลต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอก
ค าใต ้จังหวัดพะเยา 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เมรเุตำเผำใหญ ่คำ่ธรรมเนยีม 400 บำท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

2) เมรเุตำเผำเล็ก คำ่ธรรมเนยีม 200 บำท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) เทศบาลต าบลหนองหลม่ 93 หมูท่ี ่1 ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 56120 โทร.054-892255 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอใชบ้รกิารสสุานและฌาปนสถานของเทศบาลต าบลหนองหลม่ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การใชบ้รกิารสสุานและฌาปนสถาน  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลหนองหลม่ เรือ่งการใชบ้รกิารสสุานและฌาปนสถาน พ.ศ.2553  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: เทศบัญญัต ิเทศบาลต าบลหนองหลม่ เรือ่ง การใชบ้รกิารสสุานและฌาปน

สถานเทศบาลต าบลหนองหลม่ พ.ศ. 2553 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: เทศบาล าตบลหนองหลม่ อ าเภอดอค าใต ้จังหวัดพะเยา การใชบ้รกิารสสุานและฌาปนสถาน 

24/10/2562 09:03 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


