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หลักการ 
 เพ่ือเป�นการควบคุมการจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานและการดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
ให"เป�นไปตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ.๒๕50 และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓)    
ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ.๒๕50 ได"ประกาศใช" เทศบาลตําบลร3อนพิบูลย6ยังไม3มีเทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน  
จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัติดังกล3าวข้ึนใช" โดยกําหนดเขตหรือสถานท่ีท่ีห"ามมิให"จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ลักษณะสุสานท่ีตั้ง และเง่ือนไขในการจัดต้ังสุสาน และฌาปนสถาน 
วิธีเก็บฝ@ง เผา ขุด หรือย"ายศพ  ตลอดจนการใช"หรือการรักษายานพาหนะและเครื่องใช"ในการนี้ให"ถูกต"อง 
ด"วยสุขลักษณะ  และหน"าท่ีผู"ได"รับอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน หรือผู"ดําเนินการ จะต"องปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียนการส3งรายงานและการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน6 เก่ียวกับความม่ันคงและเศรษฐกิจของประเทศ
ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของประชาชนซ่ึงมาตรา ๖๐ แห3งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
และมาตรา ๑๑ แห3งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ บัญญัติให"ตราเทศบัญญัติ จึง
จําเป�นต"องตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
เทศบัญญัติตําบลร�อนพิบูลย� 
เรื่องสุสานและฌาปนสถาน   

พ.ศ.2558 
********************* 

โดยท่ีเป�นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร3อนพิบูลย6 ว3าด"วยสุสานและฌาปนสถาน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห3งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม 

โดยมาตรา ๕ แห3งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๑๑ แห3งพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป�นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติให"กระทํา
ได"โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห3งกฎหมาย ประกอบกับ เทศบาลตําบลร3อนพิบูลย6โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลร3อนพิบูลย6และผู"ว3าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว" ดังต3อไปนี้ 
 ข)อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว3า “เทศบัญญัติตําบลร3อนพิบูลย6 เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2558” 

ข)อ 2   เทศบัญญัตินี้ให"ใช"บังคับในเขตเทศบาลตําบลร3อนพิบูลย6 เม่ือได"ประกาศไว"โดยเปPดเผย  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร3อนพิบูลย6 แล"วเจ็ดวัน 

ข)อ 3   บรรดาเทศบัญญัติ ข"อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส3วนท่ีได"ตราไว"แล"วใน 
เทศบัญญัติอ่ืนซ่ึงขัดหรือแย"งกับเทศบัญญัตินี้ ให"ใช"เทศบัญญัตินี้แทน   

ข)อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว3า สถานท่ีท่ีจัดไว"สําหรับเก็บฝ@ง หรือเผา
ศพสําหรับประชาชนท่ัวไป แต3ไม3รวมถึงสถานท่ีท่ีใช"สําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว3า
ด"วยสถานพยาบาล 
  “สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความว3า สถานท่ีท่ีจัดไว"สําหรับเก็บ ฝ@งหรือเผาศพ 
สําหรับตระกูลหรือครอบครัวหรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต3ไม3รวมถึงสถานท่ีท่ีใช"สําหรับเก็บศพ
ชั่วคราวในเคหสถาน 
  “เจ)าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว3า เจ"าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว3าด"วย
สาธารณสุข ซ่ึงรัฐมนตรีแต3งต้ังให"ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
  “พนักงานเจ)าหน)าท่ี” หมายความว3า ผู"ซ่ึงรัฐมนตรีแต3งต้ังให"ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 

 “เจ)าพนักงานท)องถ่ิน” หมายความว3า นายกเทศมนตรีตําบลร3อนพิบูลย6 หรือผู"ท่ีได"รับการ
แต3งต้ังจากนายกเทศมนตรีให"ทําการแทน 
 ข)อ 5  เทศบัญญัตินี้ไม3ใช"บังคับแก3สุสานและฌาปนสถานสาธารณะท่ีกระทรวง ทบวง กรม องค6การ
บริหารส3วนจังหวัด เทศบาล หรือองค6กรปกครองส3วนท"องถ่ินอ่ืนจัดต้ังและดําเนินการ 

 ข)อ 6  ห"ามมิให"ผู"ใดจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน เว"น
แต3จะได"รับใบอนุญาตจากเจ"าพนักงานท"องถ่ิน การขออนุญาตและการอนุญาตให"เป�นไปตามหลักเกณฑ6 วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว"ในระเบียบ 

ข)อ 7  เม่ือได"จัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนเสร็จแล"ว 
ห"ามมิให"ดําเนินการ เว"นแต3จะได"รับอนุญาตจากเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ผู"ได"รับอนุญาต ตามข"อ ๖ ซ่ึงเป�นบุคคล
ธรรมดาจะขอรับใบอนุญาตเป�นผู"ดําเนินการด"วยก็ได 
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ข)อ 8  ผู"ใดมีความประสงค6จะจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ให"ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ตามแบบ สฌ.1 ท"ายเทศบัญญัตินี้ พร"อมด"วย
หลักฐาน ดังนี้ 

๑.๑  บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีใช"แทนบัตรประจําตัวประชาชนได"

หรือภาพถ3ายใบสําคัญประจําตัวคนต3างด"าวแล"วแต3กรณี 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ"าน หรือภาพถ3ายทะเบียนบ"าน 
 (ค) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีจะใช"เป�นท่ีต้ังสุสาน

และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดต้ัง 
 (ง) แผนท่ีแสดงเขตท่ีดินท่ีจะเป�นท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดต้ัง รวมท้ังบริเวณใกล"เคียง 
 (จ) แผนผังแสดงการใช"ท่ีดินและสิ่งปลูกสร"างในกิจการของสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดต้ัง 
  ๑.๒   นิติบุคคล ต"องยื่นหลักฐานเพ่ิมเติมจากข"อ ๑.๑ ดังนี้ 
 (ก) หลักฐานแสดงการเป�นนิติบุคคลและวัตถุประสงค6ของนิติบุคคล 
 (ข) หลักฐานแสดงว3า ผู"ยื่นคําขอเป�นผู"มีอํานาจกระทําการแทน นิติบุคคลผู"ขอรับ
ใบอนุญาต 
 (ค) เอกสารตาม ๑.๑ (ก) และ (ข) ของผู"จัดการนิติบุคคล หรือผู"มีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลผู"ขอรับใบอนุญาต ซ่ึงเป�นผู"ลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติบุคคล 
 (ง) เอกสารตาม ๑.๑ (ค) (ง) และ (จ) 
 ข)อ 9  การขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ผู"รับใบอนุญาตต"องเป�นผู"มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีจะใช"เป�นสุสานและฌาปนสถานดังกล3าว 

ข)อ 10  สถานท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต"องมีเนื้อ 
ไม3น"อยกว3าหนึ่งไร3 

ข)อ 11  ผู"ขอรับใบอนุญาตจัดต้ังหรือดําเนินการสุสานและฌานปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชน  ต"องมีคุณสมบัติดังต3อไปนี้ 

1. มีอายุไม3ต่ํากว3ายี่สิบปWบริบูรณ6 
2. ไม3เป�นผู"มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร3องในศิลธรรมอันดี 
3. ไม3เป�นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ@[นเฟ\[อนไม3สมประกอบ 
4. ไม3เป�นคนไร"ความสามารถ หรือคนเสมือนไร"ความสามารถ 
5. ไม3เป�นผู"เคยได"รับโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให"จําคุกเว"นแต3เป�นโทษสําหรับความผิด 

ท่ีได"กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป�นผู"ขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน ผู"แทนของนิติบุคคลนั้นต"องมี

คุณสมบัติตามวรรคหนึ่งด"วย 
 ข)อ 12  ผู"ได"รับใบอนุญาตจัดต้ังหรือดําเนินการจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน ต"องแสดงใบอนุญาตไว"ในท่ีเปPดเผย ณ ท่ีทําการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนตลอดเวลาดําเนินการ 
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 ข)อ 13  ห"ามมิให"ผู"ใดเก็บ ฝ@ง หรือเผาศพในสถานท่ีอ่ืน นอกจากในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว3าด"วย สถานพยาบาลหรือเคหะ
สถานเป�นการชั่วคราว เว"นแต3จะได"รับอนุญาตเป�นหนังสือจากเจ"าพนักงานท"องถ่ิน 
 ข)อ 14 สถานท่ีสําหรับเก็บ หรือฝ@งศพเป�นการถาวร ต"องมีลักษณะดังต3อไปนี้ 
  (๑) อยู3ห3างจากอาคารท่ีใช"สําหรับเป�นท่ีบุคคลอยู3อาศัย ไม3น"อยกว3าสองร"อยเมตร 
  (๒) อยู3ห3างจากถนนหรือทางสาธารณะ ไม3น"อยกว3าหนึ่งร"อยเมตร 
  (๓) อยู3ห3างจากทางหลวงแผ3นดินหรือทางหลวงจังหวัด ไม3น"อยกว3าหนึ่งกิโลเมตร 
  (๔) อยู3ห3างจากแม3น้ํา ลําคลอง หรือแหล3งน้ําซ่ึงประชาชนใช"หรือน3าจะใช"บริโภค ไม3น"อยกว3า 
สี่ร"อยเมตร เว"นแต3ในกรณีท่ีมีการป̂องกันมิให"กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล สถานท่ีตั้งนั้นจะต"องอยู3ห3างจากน้ํา 
ไม3น"อยกว3าหนึ่งร"อยเมตร 

(๕) พ้ืนดินไม3เป�นท่ีน้ําท3วมถึง 
(๖) มีรั้วหรือกําแพงเป�นแนวแสดงเขตโดยรอบไว"ชัดเจน 
(๗) ต"องปลูกสร"างท่ีสําหรับเก็บศพตามแบบของพนักงานสาธารณสุข ส3วนท่ีซ่ึงปลูกสร"าง 

ไว"แล"วแต3ไม3ถูกสุขลักษณะต"องแก"ไขตามท่ีเจ"าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ"าหน"าท่ีแนะนํา 
(๘) สถานท่ีตั้งต"องไม3อยู3ในเขตพ้ืนท่ีอันเป�นสถานท่ีท3องเท่ียว หรือเขตพ้ืนท่ีอันจัดสรรเป�นพ้ืนท่ี

เพ่ือนันทนาการ หรือเขตอนุรักษ6หรือพ้ืนท่ีคุ"มครองสิ่งแวดล"อมตามกฎหมายว3าด"วยส3งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล"อมของชาติ 

(๙) สถานท่ีตั้งต"องไม3เป�นพ้ืนท่ีป`าต"นน้ําลําธาร 
(๑๐) สถานท่ีตั้งต"องไม3อยู3ในบริเวณท่ีเป�นเอกลักษณ6 หรือสัญลักษณ6ของท"องถ่ินหรือมี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร6หรือโบราณคดี 
(๑๑) สถานท่ีตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนต"องไม3อยู3ในเขตเทศบาล 

ข)อ ๑5 สถานท่ีเผาศพ  ต"องมีลักษณะดังระบุไว"ในข"อ  ๑4 (๑) (๒) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) เว"นแต3
จะมีท่ีเผาศพเป�นพิเศษ ซ่ึงเจ"าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ"าหน"าท่ีเห็นว3าจะป̂องกันกลิ่นเหม็นและ  
เหตุรําคาญอย3างอ่ืนได" 
 ผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต"องดําเนินการเผาศพ  
ดังนี้ 

(๑) ต"องเผาศพด"วยเตาเผาศพท่ีใช"น้ํามันดีเซล หรือกaาซ หรือไฟฟ̂าเป�นเชื้อเพลิง และเตาเผา
นั้นต"องมีค3ามาตรฐานความทึบแสงของเขม3าควันจากปล3องเตาเผาศพเป�นไปตามประกาศของรัฐมนตรีว3าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 

(๒) หลังจากการเผาศพแต3ละครั้ง ให"จัดการทําความสะอาดเตาเผาศพ เพ่ือรวบรวมกระดูก 
และเถ"าถ3านท่ีเหลือจากการเผาศพ เพ่ือเก็บไว"ในท่ีจัดเก็บโดยเฉพาะ มิให"เถ"าถ3าน ฟุ̂งกระจาย 
 ข)อ 16  ใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ใช"แบบ 
สฌ.2/1 สําหรับนิติบุคคล และแบบ สฌ.2/2 สําหรับบุคคลธรรมดา ตามท"ายเทศบัญญัตินี้ พร"อมด"วยเอกสาร
หลักฐานดังนี้ 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีใช"แทนบัตรประจําตัวประชาชนได" หรือ
สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต3างด"าว 

(2) สําเนาทะเบียนบ"าน 
 

/หนังสือ... 
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หนังสือยินยอมให"เป�นผู"ดําเนินการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ให"ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต3อเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ตามแบบ สฌ. 3 ตามท"ายเทศบัญญัตินี้ พร"อมด"วย
เอกสารหลักฐาน ดังต3อไปนี้ 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีใช"แทนบัตรประจําตัวประชาชนได" หรือ
สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต3างด"าว 

(2) สําเนาทะเบียนบ"าน 
(3) หนังสือยินยอมให"เป�นผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ 

ฌาปนสถานเอกชนของผู"ได"รับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน เว"นแต3ผู"ขอเป�นผู"ได"รับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง 

(4) สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน หรือใบแทนใบอนุญาตดังกล3าว 

ใบอนุญาตให"ดําเนินการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ให"ใช"แบบ สฌ.4 ท"ายเทศบัญญัตินี้ 
 ข)อ ๑7  การเผา ฝ@ง หรือเก็บศพของผู"ตายด"วยโรคติดต3ออันตรายนั้น ห"ามมิให"ผู"ใดถ3ายศพออกจากหีบ
หรือท่ีบรรจุเดิม และห"ามมิให"เอาสิ่งท่ีติดไปกับศพนั้นออกจากหีบหรือท่ีบรรจุ เว"นแต3จะได"รับอนุญาต และ
กระทําในความควบคุมของเจ"าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ"าหน"าท่ี 
 ข)อ ๑8  การเผาศพต"องกระทําโดยวิธีซ่ึงจะมิให"กลิ่นฟุ̂งเป�นเหตุรําคาญแก3ประชาชน ดังนั้น  จึงให"เผา
ศพได"ตั้งแต3เวลา ๑๒.๐๐ น. จนถึง ๒๐.๐๐ น. เท3านั้น  ผู"ใดจะเผาศพนอกจากเวลาดังกล3าวนี้  ต"องได"รับ
อนุญาตจากเจ"าพนักงานท"องถ่ิน เว"นแต3มีสถานท่ีเผาเป�นพิเศษ ซ่ึงเจ"าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน
เจ"าหน"าท่ีได"ตรวจและลงความเห็นแล"วว3าไม3เป�นเหตุรําคาญ ก็ให"เผาได"ทุกเวลา 

ข)อ ๑9  ผู"รับอนุญาตให"จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน  หรือดําเนินการบํารุงรักษาต"องปฏิบัติการฝ@งศพ
ดังต3อไปนี้ 

(๑) ฝ@งศพห3างรั้วหรือกําแพงท่ีเป�นเขตสถานท่ีฝ@งศพ ไม3น"อยกว3าสี่เมตร 
(๒) ให"หลุมฝ@งศพอยู3ห3างกัน ไม3น"อยกว3าห"าสิบเซนติเมตร โดยรอบ 
(๓) ให"ทุกส3วนของหีบหรือสิ่งท่ีบรรจุห3อศพอยู3ตํ่ากว3าระดับพ้ืนไม3น"อยกว3าห"าสิบเซนติเมตร 
(๔) ห"ามมิให"ฝ@งศพเกินกว3าหลุมละหนึ่งศพ เว"นแต3ผู"ตายจะเป�นญาติหรือคู3สมรสกันและด"วย

ความยินยอมของเจ"าของศพทุกฝ`าย 
(๕) ให"มีป^ายจารึก ชื่อ นามสกุล วันเกิด วันตาย และวันท่ีฝ@งไว"ทุกศพอย3างชัดเจนและป@กไว"

อย3างเรียบร"อย 
(๖) ถ"าศพท่ีจะฝ@งเป�นศพของผู"ตายด"วยโรคติดต3อ ต"องทําการทําลายเชื้อโรคท่ีศพ โดยวิธีท่ี 

เจ"าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ"าหน"าท่ีกําหนดให"และต"องอยู3ภายใต"การควบคุมดูแลของ 
เจ"าพนักงานท"องถ่ิน 
 ข)อ 20  ผู"รับอนุญาตให"จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน หรือผู"ดําเนินการบํารุงรักษาต"องปฏิบัติการ 
เก็บศพดังต3อไปนี้ 

(๑) บรรจุศพไว"ในหีบท่ีม่ันคงมิดชิด และโดยวิธีซ่ึงจะป̂องกันมิให"สิ่งปฏิกูลรั่วไหลออกมาได" 
(๒) รักษาหีบศพให"คงอยู3ในสภาพดังกล3าว (๑) 
(๓) วางหีบศพไว"บนท่ีรองรับ ซ่ึงต"องสูงจากพ้ืนดินไม3น"อยกว3าสิบเซนติเมตรและถ"าจะซ"อนทับกัน 

ต"องเว"นระยะระหว3างหีบล3างกับหีบบนให"ห3างกันไม3น"อยกว3าสิบเซนติเมตร 
/(4) ต"อง... 
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(๔) ต"องเขียนชื่อ นามสกุล วันเกิด วันตาย วันรับฝากศพ ไว"ท่ีหีบศพให"เห็นได"ชัดเจนอยู3เสมอ 
(๕) ถ"าจะเก็บศพในบริเวณสุสานและฌาปนสถาน โดยวิธีสร"างท่ีเก็บเป�นพิเศษก็ได" แต3ท่ีเก็บ

นั้นต"องมีลักษณะทึบ กันกลิ่นเหม็น และกันสิ่งปฏิกูลมิให"รั่วไหลออกมาได" กับต"องจารึกข"อความไว"ท่ีหีบศพ
เช3นเดียวกับ (๔) 
 ข)อ 21  ผู"รับอนุญาตให"จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน หรือผู"ดําเนินการบํารุงรักษาต"องปฏิบัติการขุด 
และย"ายศพดังต3อไปนี้ 

(๑) การย"ายศพออกจากสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ   หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ต"องได"รับอนุญาตจากเจ"าพนักงานท"องถ่ินและจากนายทะเบียนผู"รับแจ"งตามกฏหมายว3าด"วย 
การทะเบียนราษฎร 

(๒) จัดให"มีท่ีรองรับศพท่ีม่ันคงมิดชิด และกันน้ําซึม สําหรับศพท่ีขุดหรือย"าย 
(๓) ยานพาหนะท่ีใช"ในการเคลื่อนย"ายศพ จะต"องม่ันคง แข็งแรง และปกปPดมิดชิด 

 ข)อ 22  ให"ผู"รับอนุญาตให"จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน หรือผู"ดําเนินการบํารุงรักษามีหน"าท่ีอ่ืน ๆ อีก 
ดังต3อไปนี้ 

(๑) จัดให"มีทะเบียนแสดงกิจการของสุสานและฌาปนสถานตามแบบในระเบียบท"าย 
เทศบัญญัตินี้ 

(๒) ทํารายงานโดยคัดข"อความในทะเบียนนั้น เสนอนายทะเบียนท"องถ่ินเป�นรายเดือนทุก
เดือน และส3งรายงานนั้นถึงนายทะเบียนท"องถ่ิน ภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป สําหรับสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนนั้นๆ ให"ส3งรายงานประจําเดือนเฉพาะท่ีมีการเผา ฝ@ง หรือรับฝากศพเท3านั้น 

(๓) รีบรายงานต3อนายทะเบียนท"องถ่ิน เม่ือปรากฏว3ามีผู"นําศพไปขอเผา ฝ@งหรือเก็บโดยไม3มี
ใบมรณบัตรแสดงว3าได"รับการอนุญาตให"เผา ฝ@ง หรือเก็บ ณ สุสานหรือฌาปนสถานแห3งนั้น 

(๔) รักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานมิให"รกรุงรัง มืดทึบ หรือมีน้ําขังและรักษาท่ีเก็บศพ ท่ี
พักศพ ท่ีถ3ายศพและยวดยาน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช"ในการเผา ฝ@ง เก็บ ขุดและย"ายศพให"สะอาดและ
ม่ันคงแข็งแรงใช"การได"ดีอยู3เสมอ 

(๕) ไม3ปล3อยให"สัตว6เข"าไปคุ"ยเข่ียในสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ทําตามคําสั่งของเจ"าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ"าหน"าท่ี ในเรื่องทําความสะอาด

ชําระล"างหรืออบสถานท่ีแห3งใด ในบริเวณสุสานและฌาปนสถานและยวดยาน ซ่ึงบรรทุกศพด"วยยาทําลายเชื้อโรค 
 ข)อ ๒3  ใบอนุญาตตาม ข"อ 6 และ ข"อ 7 ให"ใช"ได"จนถึงวันท่ี ๓๑ ธนัวาคม ของปWท่ีสามนับแต3ปWท่ีออก
ใบอนุญาต   

ผู"ได"รับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ผู"ใด
ประสงค6จะขอต3ออายุใบอนุญาต ให"ยื่นคําขอต3อเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ตามแบบ สฌ. 5 ท"ายเทศบัญญัตินี้ พร"อม
ด"วยใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนเดิม ก3อนใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุไม3น"อยกว3าสามสิบวัน 

ในกรณีท่ีผู"ได"รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงประสงค6จะขอต3อใบอนุญาตเป�นนิติบุคคล ให"ยื่นเอกสาร
หลักฐานตามข"อ 8 (2) ข ด"วย 

เม่ือเจ"าพนักงานท"องถ่ินเห็นควรต3ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน เจ"าพนักงานท"องถ่ินจะออกใบอนุญาตแบบ ใบอนุญาตใบเดิมให"ใหม3แก3ผู"ได"รับ
ใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

 
/ผู"ใด... 
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ผู"ใดมีความประสงค6จะขอต3ออายุใบอนุญาตให"ยื่นคําขอต3อเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ตามแบบ สฌ. 6 ท"าย
เทศบัญญัตินี้ พร"อมด"วยใบอนุญาตเดิม ก3อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม3น"อยกว3าสามสิบวัน เม่ือเจ"าพนักงานท"องถ่ิน
เห็นควรให"ต3อใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  
เจ"าพนักงานท"องถ่ินจะต"องออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให"ใหม3 

เม่ือยื่นคําขอพร"อมชําระค3าธรรมเนียมตามอัตราท"ายเทศบัญญัตินี้แล"ว ให"บุคคลดังกล3าวเป�นผู"จัดต้ัง
หรือผู"ดําเนินการต3อไปได"  จนกว3าเจ"าพนักงานท"องถ่ินจะสั่งเป�นหนังสือไม3อนุญาตให"ต3อใบอนุญาตนั้น 
 ข)อ ๒4  ในกรณีท่ีเจ"าพนักงานท"องถ่ินไม3ออกใบอนุญาต  ตามข"อ 6 หรือ 7 หรือไม3ต3ออายุใบอนุญาต
ตามข"อ ๒๐ ผู"ขอรับใบอนุญาตหรือผู"ขอต3ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ6เป�นหนังสือต3อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน 
นับแต3วันท่ีทราบคําสั่งไม3ออกใบอนุญาต หรือไม3อนุญาตให"ต3ออายุใบอนุญาตของเจ"าพนักงานท"องถ่ิน 
 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให"เป�นท่ีสุด 
 ข)อ ๒5  ห"ามมิให"ผู"ใดเปลี่ยนแปลง หรือต3อเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสาน 
และฌาปนสถานเอกชน เว"นแต3ผู"ได"รับอนุญาตตามข"อ 6 จะเป�นผู"ขอและได"รับอนุญาตเป�นหนังสือจาก 
เจ"าพนักงานท"องถ่ินแล"ว 
 ข)อ ๒6  ในการปฏิบัติหน"าท่ี เจ"าพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจ"าหน"าท่ี หรือ เจ"าพนักงานท"องถ่ิน   
มีอํานาจเข"าไปในบริเวณสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในเวลาระหว3าง
พระอาทิตย6ข้ึนถึงพระอาทิตย6ตก เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือปฏิบัติการให"เป�นไปตามเทศบัญญัตินี้   

ในการนี้ผู"ได"รับใบอนุญาตตามข"อ 6 หรือ ข"อ 7 และผู"ท่ีเก่ียวข"องซ่ึงอยู3ในบริเวณนั้นต"องอํานวย 
ความสะดวกตามสมควร 
 ในการปฏิบัติของเจ"าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ"าหน"าท่ี  ตามวรรคหนึ่ง  ถ"าปรากฏว3าผู"ได"รับ
ใบอนุญาต ปฏิบัติไม3ถูกต"องตามเทศบัญญัตินี้  ให"เจ"าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ"าหน"าท่ี  แจ"งให"เจ"า
พนักงานท"องถ่ินทราบ เพ่ือสั่งให"ผู"ได"รับใบอนุญาตปฏิบัติให"ถูกต"อง 
 ข)อ ๒7  เม่ือปรากฏว3าสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนมีสภาพ
หรือมีการใช"หรืออาจเป�นอันตรายแก3ประชาชน  ให"เจ"าพนักงานท"องถ่ินมีอํานาจสั่งให"ผู"ได"รับใบอนุญาตตาม  

ข"อ 6 แก"ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานภายในเวลาท่ีกําหนด 
 ในกรณีท่ีผู"ได"รับใบอนุญาตตาม ข"อ 6 หรือข"อ 7 ไม3แก"ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้น
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให"เจ"าพนักงานท"องถ่ินมีอํานาจแก"ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถาน
นั้นได"โดยเรียกค3าใช"จ3ายจากผู"ได"รับใบอนุญาต 
 ข)อ ๒8  เม่ือปรากฏว3าผู"ได"รับอนุญาตตาม ข"อ 6 หรือข"อ 7  ไม3ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ"าพนักงาน
ท"องถ่ิน ตามข"อ  ๒6 วรรคสอง หรือฝ`าฝ\นหรือไม3ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน   
พ.ศ.๒๕๒๘ กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความใน พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
หรือเทศบัญญัตินี้ เจ"าพนักงานท"องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช"ใบอนุญาตนั้นมีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแต3ต"อง 
ไม3เกินเก"าสิบวันนับแต3วันท่ีสั่งพักใช"ใบอนุญาต หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได" ท้ังนี้ผู"ถูกสั่งพักใช" 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ6เป�นหนังสือต3อรัฐมนตรี ภายในสามสิบวัน นับแต3วันท่ีทราบคําสั่ง 
 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให"เป�นท่ีสุด 
 ข)อ ๒9  การอุทธรณ6 ตามข"อ ๒4 หรือ ข"อ ๒8  ให"ยื่นต3อเจ"าพนักงานท"องถ่ิน เพ่ือเสนอไปยังรัฐมนตรี
โดยมิชักช"า 
 
 

/ข"อ 30… 
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 ข)อ 30  ในกรณีอุทธรณ6คําสั่งเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ซ่ึงไม3อนุญาตให"ต3ออายุใบอนุญาต หรือกรณีอุทธรณ6
คําสั่งพักใช"หรือเพิกถอนใบอนุญาตของเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ผู"อุทธรณ6ยังคงมีสิทธิเป�นผู"จัดต้ัง หรือผู"ดําเนินการ
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ในระหว3างรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 
 ข)อ 31 ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญให"ผู"ได"รับอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตต3อเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ตามแบบ สฌ.7 ภายในสิบห"าวันนับแต3วันท่ีได"ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล"วแต3กรณี พร"อมหลักฐานดังต3อไปนี้ 

(1) เอกสารแจ"งความต3อสถานนีตํารวจ กรณีการสูญหาย หรือถูกทําลาย 
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ข)อ 32  การออกใบแทนใบอนุญาต ให"เจ"าพนักงานท"องถ่ินดําเนินการหลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไข 
ดังต3อไปนี้ 

(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให"ใช"ตาม แบบ สฌ. 2/1 หรือตามแบบ สฌ.2/2  หรือแบบ 
สฌ.4 โดยประทับตราสีแดงคําว3า “ใบแทน” กํากับไว"ด"วยและให"มี วัน เดือน ปW ท่ีออกใบแทนพร"อมท้ังลง
ลายมือชื่อเจ"าพนักงานท"องถ่ิน หรือผู"ท่ีได"รับมอบหมายจากเจ"าพนักงานท"องถ่ินในใบแทนและต"นข้ัวใบแทน 

(2) ให"ใช"ใบแทนใบอนุญาต ได"เท3ากับเวลาท่ีเหลืออยู3ของใบอนุญาตเดิม 
(3) บันทึกด"านหลังต"นข้ัวในอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล"วแต3กรณี และลงเล3มท่ี ปW ของใบแทนนั้น 
 ข)อ 33  อัตราค3าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต3ออายุใบอนุญาตให"เป�นไปตาม
อัตราค3าธรรมเนียมท"ายเทศบัญญัตินี้ 
 ข)อ ๓4  ผู"ได"รับอนุญาต ตามข"อ 6 ซ่ึงประสงค6จะเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน ต"องแจ"งเป�นหนังสือให"เจ"าพนักงานท"องถ่ินทราบล3วงหน"า ไม3น"อยกว3า สิบห"าวัน 
 ข)อ ๓5  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ซ่ึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
จัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตาม ข"อ ๒8 ถ"ามีกิจการในหน"าท่ี
ตามเทศบัญญัตินี้ ยังต"องกระทําอยู3ให"ผู"ได"รับอนุญาตกระทํากิจการใน หน"าท่ีให"แล"วเสร็จภายในวัน  และเวลาท่ี
เจ"าพนักงานท"องถ่ินกําหนด โดยเรียกค3าใช"จ3ายจากผู"ได"รับอนุญาต 
 ถ"าผู"ได"รับใบอนุญาตไม3กระทํากิจการในหน"าท่ีให"เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง ให"เจ"า
พนักงานท"องถ่ินเข"ากระทํากิจการนั้นแทนต3อไปจนเสร็จสิ้น โดยเรียกค3าใช"จ3ายจากผู"ได"รับอนุญาต 
 ข)อ ๓6  ในกรณีท่ีผู"ได"รับอนุญาตจัดต้ัง ตาย หรือขาดคุณสมบัติตามข"อ 11 ให"ผู"ได"รับใบอนุญาตเป�น
ผู"ดําเนินการ แจ"งเป�นหนังสือให"เจ"าพนักงานท"องถ่ินทราบ และในกรณีท่ีผู"ได"รับ ใบอนุญาตดําเนินการ ตาย 
หรือขาดคุณสมบัติ ตามข"อ 11 ให"ผู"ได"รับใบอนุญาตจัดต้ัง แจ"งเป�นหนังสือให"เจ"าพนักงานท"องถ่ินทราบ 
 ข)อ ๓7  ในกรณีท่ีผู"ได"รับใบอนุญาต ตามข"อ  6 หรือข"อ 7  ตาย  หรือขาดคุณสมบัติตามข"อ  11 และ
มีบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ ตามข"อ ๘  แสดงความจํานงต3อเจ"าพนักงานท"องถ่ิน  ภายในสามสิบวัน  นับต้ังแต3วันท่ีผู"
ได"รับใบอนุญาตตาย  หรือขาดคุณสมบัติ  เพ่ือขอเป�นผู"จัดต้ังหรือเป�นผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต3อไปให"ผู"แสดงความจํานงนั้นเป�นผู"จัดต้ัง หรือเป�นผู"ดําเนินการ
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต3อไปได" ต้ังแต3วันท่ีผู"ได"รับใบอนุญาตตาย 
หรือขาดคุณสมบัติ  จนถึงวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 ถ"าไม3มีบุคคลใดแสดงความจํานงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให"เจ"าพนักงานท"องถ่ินเข"าทํา
หน"าท่ีแทนเสมือนเป�นผู"ได"รับใบอนุญาต ตามข"อ 6 หรือ ข"อ 7 จนกว3าจะมีผู"ได"รับใบอนุญาต ตามข"อ 6 หรือ 
ข"อ 7 เข"าดําเนินการ 

/ข"อ 38… 
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 ข)อ ๓8  ให"ใช"แบบพิมพ6ต3างๆ ตามกําหนดไว"ท"ายเทศบัญญัตินี้  

(1) คําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน ให"ใช" แบบ สฌ 1 
(2) ใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน ให"ใช" แบบ สฌ 2/1 หรือแบบ สฌ.2/2  

แล"วแต3กรณี 
(3) คําขอรับใบอนุญาตเป�นผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ให"ใช" แบบ สฌ.3 
(4) ใบอนุญาตเป�นผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ให"ใช" แบบ สฌ.4 
(5) คําขอต3ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน ให"ใช" แบบ สฌ. 6 
(6) คําขอต3ออายุใบอนุญาตเป�นผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ให"ใช" แบบ สฌ.6 
(7) คําขออนุญาตการต3างๆ ให"ใช"แบบ สฌ.7 

 ข)อ 39  ผู"ใดฝ`าฝ\นเทศบัญญัตินี้ในข"อ 6 วรรคหนึ่ง ข"อ 7 วรรคหนึ่ง ข"อ ๑3 หรือผู"ได"รับอนุญาต 
ไม3แก"ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานตามคําสั่งของเจ"าพนักงานท"องถ่ิน ตามข"อ 27 มีความผิด 
ตามมาตรา ๒๕ แห3งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.๒๕๒๘  
 ข)อ 40  ผู"ใดฝ`าฝ\นเทศบัญญัตินี้ในข"อ 12 ข"อ ๒6 ข"อ 31 และข"อ 33 มีความผิดตามมาตรา ๒๖ 
แห3งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
 ข)อ 41  ผู"ใดฝ`าฝ\น หรือไม3ปฏิบัติตามข"อ 15 วรรคสอง (1) มีความผิดตามมาตรา 92  
แห3งพระราชบัญญัติส3งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล"อมแห3งชาติ พ.ศ. 2535 
 ข)อ 42  ผู"ใดขัดขวางหรือไม3อํานวยความสะดวกแก3เจ"าพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจ"าหน"าท่ี หรือ
เจ"าพนักงานท"องถ่ินในการปฏิบัติหน"าท่ีตามข"อ ๒6 วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๒๗ แห3งพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
 ข)อ 43  สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนท่ีได"ดําเนินการก3อนวันท่ี
เทศบัญญัตินี้ใช"บังคับ ไม3บังคับอยู3ภายใต"ตามข"อ 14 และข"อ 15 แห3งเทศบัญญัตินี้ 
 ข)อ 44 ให"ผู"ได"รับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน หรือผู"ได"รับใบอนุญาตเป�นผู"จัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชน  ตามกฎหมายว3าด"วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานท่ีใช"บังคับอยู3ก3อนวันท่ีเทศบัญญัติ
นี้ใช"บังคับดําเนินกิจการ หรือเป�นผู"จัดการต3อไปจนกว3าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ถ"าประสงค6จะเป�นผู"จัดต้ังหรือเป�น
ผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต3อไป  ให"ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ภายใน สามสิบวัน ก3อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ และให"ยื่นคําขอรับใบอนุญาตนั้น
เป�นผู"จัดต้ัง หรือเป�นผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต3อไป 
ได"จนกว3าเจ"าพนักงานท"องถ่ินจะสั่งไม3ต3ออายุใบอนุญาต 

ผู"ได"รับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   
หรือผู"ได"รับใบอนุญาตเป�นผู"จัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตามวรรคหนึ่ง  ซ่ึงใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุก3อนวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช"บังคับและมิได"ยื่นคําขอต3ออายุ
ใบอนุญาต หรืออยู3ระหว3างการขอต3ออายุใบอนุญาต ถ"าประสงค6จะเป�นผู"จัดต้ังหรือเป�นผู"ดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต3อไป ให"ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  
ภายในสามสิบวัน นับแต3วันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช"บังคับ 
 
 

/ข"อ 45… 
 



 

-9- 
 

ข)อ 45  ให"นายกเทศมนตรีตําบลร3อนพิบูลย6 รักษาการให"เป�นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให"มีอํานาจ
ออกข"อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให"เป�นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ วันท่ี  24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
      

 
(ลงชื่อ)        อัศวิน  จินตวร 

                        (นายอัศวิน  จินตวร) 
              นายกเทศมนตรีตําบลร3อนพิบูลย6 

               เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)              พินิจ  บุญเลิศ 
                   (นายพินิจ บุญเลิศ) 
    รองผู"ว3าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
        ผู"ว3าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อัตราค�าธรรมเนียม 

ท)ายเทศบัญญตัิตําบลร�อนพิบูลย�เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒558 
 

๑. ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   
ฉบับละ  ๑,๐๐๐.-  บาท 
๒. ใบอนุญาตเป�นผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน     
ฉบับละ  ๕๐๐.-  บาท 
๓. ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับ  ๕๐.-  บาท 
๔. การต3ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง  หรือใบอนุญาตเป�นผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให"เป�นไปตามอัตรา  ๑  หรือ  ๒  แล"วแต3กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบ สฌ 1 
คําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนท่ี........................................................ 

วันท่ี..............เดือน......................................พ.ศ.......................... 

1. ข"าพเจ"า........................................................................................................................................................ 
� (1) เป�นบุคคลธรรมดา  สัญชาติ.......................... อายุ.............................ปW  บัตรประจําตัวประชาชน 
เลขท่ี........................................................... หรือบัตรอ่ืน (ระบุ).................................................................. 
เลขท่ี...................................... ออกให" ณ อําเภอ/เขต....................................จังหวัด................................. 
อยู3บ"านเลขท่ี.......................... ตรอก/ซอย....................................... ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................... 
รหัสไปรษณีย6...............................................โทรศัพท6................................................................................. 
� (2) เป�นนิติบุคคล ประเภท................................................................................................................... 
จดทะเบียนเม่ือ....................................................เลขทะเบียน.................................................................... 
มีสํานักงานต้ังอยู3เลขท่ี.................... ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย6..........................โทรศัพท6................................โดยมี.............................................................. 
เป�นผู"มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู"ขอรับใบอนุญาต สัญชาติ............................อายุ...............................ปW 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................หรือบัตรอ่ืนๆ............................................... 
เลขท่ี............................................ออกให" ณ ....................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.............................................. อยู3บ"านเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย............................................ 
ถนน........................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย6..........................โทรศัพท6.................................................... 
2. ข"าพเจ"าขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง............................................................................................... 

ชื่อ.......................................................................ท่ี (นามสถานท่ี)....................................................... 
เนื้อท่ี............................ต้ังอยู3เลขท่ี................... หมู3ท่ี................ ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน..........................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย6.................................โทรศัพท6.................................. 
 เพ่ือทําการ � เก็บศพ � ฝ@งศพ � เผาศพ 

3. ข"าพเจ"าขอรับรองว3า 
� (1) ข"าพเจ"ามีคุณสมบัติครบถ"วนตามมาตรา 8 แห3งพระราชบัญญัติสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 
2528 
� (2) ผู"แทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ"วน ตามมาตรา 8 แห3งพระราชบัญญัติสานและฌาปน
สถาน พ.ศ. 2528 
 
 
 
 



 

 
4. พร"อมกับคําขอนี้ ข"าพเจ"าได"แนบเอกสารและหลักฐานต3างๆ มาด"วยแล"ว คือ 

(1) บุคคลธรรมดา 
� (ก) สําเนาบัตรประจําประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีใช"แทนบัตรประจําตัวประชาชนไ หรือสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวคนต3างด"าว 
� (ข) สําเนาทะเบียนบ"าน 
� (ค) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีจะใช"เป�นท่ีตั้งสุสานและฌา
ปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดต้ัง 
� (ง) แผนท่ีแสดงเขตท่ีดินท่ีจะใช"เป�นท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌา
ปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดต้ัง รวมท้ังบริเวณใกล"เคียง 
� (จ) แผนผังการใช"ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร"างในกิจการของสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดต้ัง 

(2) นิติบุคคล 
� (ก) หลักฐานแสดงการเป�นนิติบุคคล และวัตถุประสงค6ของนิติบุคคล 
� (ข) หลักฐานแสดงว3าผู"ยื่นคําขอเป�นผู"มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผู"ขอรับใบอนุญาต 
� (ค) เอกสารตามข"อ 8 (1)(ก) และ (ข) ของผู"จัดการนิติบุคคล หรือผู"มีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลผู"ขอรับใบอนุญาต ซ่ึงเป�นผู"ลงลายมือชื่ในคําขอแทนนิติบุคคล 
� (ง) เอกสารตาม ข"อ 8 (1) (ค)(ง) และ(จ) 

(3) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู"ขอรับใบอนุญาต 
              (...........................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หมายเหตุ : ให"ใส3เครื่องหมาย / ในช3อง � หน"าข"อความท่ีต"องการ 
แบบ สฌ. 2/1 

(สําหรับนิติบุคคล) 
 

ใบอนุญาต 
จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน 

ใบอนุญาตเลขท่ี................/...................... 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แห3งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
เจ"าพนักงานท"องถ่ินอนุญาตให".........................................................................................................เป�นนิติบุคคล 
ประเภท.......................................เลขทะเบียน........................................มีสํานักงานต้ังอยู3เลขท่ี........................ 
ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................................ 
 จัดต้ัง.......................................................ชื่อ............................................................................................
ท่ี (นามสถานท่ี)......................................................เนื้อท่ี.................. ต้ังอยู3เลขท่ี.........................หมู3ท่ี................. 
ตรอก/ซอย...............................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวด............................................................... 

เพ่ือทําการ............................................................................................................................................... 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ ให"ใช"ได"จนถึงวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ...................... 

   ให"ไว" ณ วันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ................................. 

 

   (ลงชื่อ).........................................................เจ"าพนักงานท"องถ่ิน 
       (.........................................................) 
ตําแหน3ง....................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ให"ใช"ได"จนถึงวันท่ี  31 ธันวาคม ของปWท่ี 3 นับแต3ปWท่ีออกใบอนุญาต 
 



  

 
แบบ สฌ. 2/2 

(สําหรับบุคคลธรรมดา) 
 

ใบอนุญาต 
จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน 

ใบอนุญาตเลขท่ี................/...................... 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แห3งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
เจ"าพนักงานท"องถ่ินอนุญาตให".......................................................................สัญชาติ.....................อายุ.............ปW 
อยู3บ"านเลขท่ี......................ตรอก/ซอย............................................ถนน...............................................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................... 
 จัดต้ัง...................................................................ชื่อ................................................................................
ท่ี (นามสถานท่ี)......................................................เนื้อท่ี........................... ต้ังอยู3เลขท่ี..................หมู3ท่ี............... 
ตรอก/ซอย...................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด...................................................................... 
เพ่ือทําการ................. 
............................................................................................................................................ 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ ให"ใช"ได"จนถึงวันท่ี...................เดือน................................พ.ศ.................. 

   ให"ไว" ณ วันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ................................. 

 

   (ลงชื่อ).........................................................เจ"าพนักงานท"องถ่ิน 
       (......................................................... 
ตําแหน3ง....................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ให"ใช"ได"จนถึงวันท่ี  31 ธันวาคม ของปWท่ี 3 นับแต3ปWท่ีออกใบอนุญาต 
แบบ สฌ.3 

คําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนท่ี........................................................ 

วันท่ี.................เดือน..................................พ.ศ................ 

1. ข"าพเจ"า...................................................................................อายุ...................ปW  สัญชาติ...................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................หรือบัตรอ่ืน (ระบุ)....................................
เลขท่ี........................................ออกให" ณ .................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด............................................... 
อยู3บ"านเลขท่ี................หมู3ท่ี...................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรณีย6.........................................โทรศัพท6.............................................. 

2. ข"าพเจ"าขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการ...........................................................................................
ชื่อ.......................................................................ท่ี (นามสถานท่ี)............................................................ 
เนื้อท่ี..........................ต้ังอยู3เลขท่ี....................หมู3ท่ี..................ตรอก/ซอย.............................................
ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษรีย6............................โทรศัพท6......................................... 

3. ข"าพเจ"าขอรับรองว3า ข"าพเจ"ามีคุณสมบัติครบถ"วน ตามมาตรา 8 แห3งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปน
สถาน พ.ศ. 2528 

4. พร"อมกับคําขอนี้ ข"าพเจ"าได"แนบเอกสารและหลักฐานต3างๆ มาด"วยแล"ว คือ 

� (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีใช"แทนบัตรประชาชนได" หรือสําเนาใบสําคัญ
ประจําตัวคนต3างด"าว 
� (2) สําเนาทะเบียนบ"าน 
� (3) หนังสือยินยอมให"เป�นผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน ของผู"รับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน 
� (4) สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
� (5) ใบเสร็จรับเงินค3าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
� (6) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................................ผู"ขอรับใบอนุญาต 
            (............................................................) 
 
 

 



 

 หมายเหตุ : ให"ใส3เครื่องหมาย / ในช3อง � หน"าข"อความท่ีต"องการ 
 

แบบ สฌ. 4 
 
 

ใบอนุญาต 
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

ใบอนุญาตเลขท่ี................/...................... 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แห3งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
เจ"าพนักงานท"องถ่ินอนุญาตให"...................................................................สัญชาติ....................... อายุ..............ปW 
อยู3บ"านเลขท่ี........................ตรอก/ซอย..............................................ถนน...........................................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................ 
 ดําเนินการ.........................................................ชื่อ..................................................................................
ท่ี (นามสถานท่ี).........................................................เนื้อท่ี.......................... ต้ังอยู3เลขท่ี...............หมู3ท่ี................ 
ตรอก/ซอย...............................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.............................................................................. 
เพ่ือทําการ......................................................................................................................................................... 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ ให"ใช"ได"จนถึงวันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ....................... 

   ให"ไว" ณ วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ............................ 

 

   (ลงชื่อ).........................................................เจ"าพนักงานท"องถ่ิน 
       (.........................................................) 
ตําแหน3ง....................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ให"ใช"ได"จนถึงวันท่ี  31 ธันวาคม ของปWท่ี 3 นับแต3ปWท่ีออกใบอนุญาต 



 

 
แบบ สฌ.5 

คําขอต3ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนท่ี....................................................... 

วันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ.................... 

1. ข"าพเจ"า
................................................................................................................................ 

� (1) เป�นบุคคลธรรมดา  สัญชาติ............................อาย.ุ....................ปW บัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี.................................................หรือบัตรอ่ืน (ระบุ).........................................................................
เลขท่ี.................................ออกให" ณ ...................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด..........................................อยู3บ"านเลขท่ี...................ตรอก/ซอย..................................................
ถนน................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย6................................โทรศัพท6.................................... 

� (2) เป�นนิติบุคคล  ประเภท.............................................................................................................. 
จดทะเบียนเม่ือ......................................................เลขทะเบียน...............................................................
มีสํานักงานต้ังอยู3เลขท่ี......................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย6.....................................โทรศัพท6.......................................... 

 โดยมี.............................................................เป�นผู"มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู"รับใบอนุญาต 
สัญชาติ.....................อายุ.............ปW บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................ 
หรือบัตรอ่ืน (ระบุ)....................................เลขท่ี........................................ออกให" ณ .............................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................อยู3บ"านเลขท่ี......................
ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย6......................... 
โทรศัพท6........................................... 

2. ข"าพเจ"าได"รับอนุญาตจัดต้ัง................................................................................................ 
ชื่อ..........................................................ท่ี (นามสถานท่ี).........................................เนื้อท่ี....................... 
ต้ังอยู3เลขท่ี..................หมู3ท่ี............. ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................. จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย6................................โทรศัพท6....................................... 

เพ่ือทําการ  � เก็บศพ � ฝ@งศพ   � เผาศพ 

ตามใบอนุญาตเลขท่ี................................ ออกให" ณ วันท่ี.................................................................. 

 



 

 

3. ข"าพเจ"าขอรับรองว3า 

� (1) ข"าพเจ"ามีคุณสมบัติครบถ"วนตามมาตรา 8 แห3งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

� (2) ผู"แทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ"วนตามมาตรา 8 แห3งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 252 

4. ข"าพเจ"ามีความประสงค6ขอต3ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง............................................................ 
ต3อไป ระหว3างปW พ.ศ...................ถึง พ.ศ................. พร"อมกับคําขอนี้ ข"าพเจ"าได"แนบใบอนุญาต หรือ
ใบแทนใบอนุญาตจัดต้ัง............................................................................................................................ 
และหลักฐานแสดงว3าผู"ยื่นคําขอเป�นผู"มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  ในกรณีท่ีผู"ขอต3ออายุ
ใบอนุญาตเป�นนิติบุคคลมาด"วยแล"ว 

 

 

    (ลงชื่อ)......................................................ผู"ขอต3ออายุใบอนุญาต 
           (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หมายเหตุ : ให"ใส3เครื่องหมาย / ในช3อง � หน"าข"อความท่ีต"องการ 
 

แบบ สฌ. 6 
คําขอต3ออายุใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนท่ี....................................................... 

วันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ.................... 

1. ข"าพเจ"า....................................................................สัญชาติ....................อายุ............
ปW บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................หรือบัตรอ่ืน (ระบุ).............................................
เลขท่ี.............................ออกให" ณ .........................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................
อยู3บ"านเลขท่ี................ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย6................................
โทรศัพท6..................................... 

2. ข"าพเจ"าได"รับอนุญาตให"ดําเนินการ.................................................................................... 
ชื่อ.....................................................................ท่ี (นามสถานท่ี)..............................................เนื้อท่ี..................... 
ต้ังอยู3เลขท่ี..................หมู3ท่ี............. ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย6................................โทรศัพท6....................................... 

ตามใบอนุญาตเลขท่ี................................ ออกให" ณ วันท่ี.................................................................. 

3. ข"าพเจ"าขอรับรองว3าข"าพเจ"ามีคุณสมบัติครบถ"วนตามมาตรา 8 แห3งพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

4. ข"าพเจ"ามีความประสงค6ขอต3ออายุใบอนุญาตเป�นผู"ดําเนินการ........................................... 
ต3อไป ระหว3างปW พ.ศ...................................ถึง พ.ศ.......................... พร"อมกับคําขอนี้ ข"าพเจ"าได"แนบ
ใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตจัดต้ัง................................................................................................................ 
และใบเสร็จรับเงินค3างธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยมาด"วยแล"ว 

 

 

    (ลงชื่อ)......................................................ผู"ขอต3ออายุใบอนุญาต 
           (......................................................) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบ สฌ.7 
คําขออนุญาตการต3างๆ 

เก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนท่ี........................................... 
วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ............... 

 ข"าพเจ"า.........................................................................อายุ...........ปW สัญชาติ.................... 
อยู3บ"านเลขท่ี...............หมู3ท่ี.............ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท6............................................................ 

 โดยใช"ชื่อสุสานและฌาปนสถานว3า.................................................................................... 
ต้ังอยู3 ณ เลขท่ี...............หมู3ท่ี.................ตําบล........................................อําเภอ................................................... 
จังหวัด..................................................โทรศัพท6.................................................. 

 ขอยื่นคําร"องต3อนายกเทศมนตรีตําบลร3อนพิบูลย6 ด"วยข"าพเจ"ามีความประสงค6 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 ขอรับรองว3าข"อความในใบคําขอนี้เป�นความจริงทุกประการ 

 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู"ขออนุญาต 
   (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



แบบรายงานการเก็บ ฝ@ง หรือเผาศพของสุสานและฌาปนสถาน 
�  สาธารณะ  � เอกชน 

ชื่อสุสานและฌาปนสถาน..................................................................................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด................................................................ 

ประจําเดือน...................................พ.ศ..................... 
 

ที่ ชื่อ – สกุล เพศ อายุ สัญชาติ ที่อยู3 ว/ด/ป ที่
ตาย 

สาเหตุการ
ตาย 

มรณะบัตร
เลขที่/ลง

วันที่ 

ออกโดย
สํานักงาน
ทะเบียน 

ชื่อนามสกุล
ของผู"จัดการ

ศพ 

จัดการศพ
โดยเก็บ ฝ@ง 

หรือเผา 

หมายเหตุ 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
(ลงชื่อ)................................................................ผู"รายงาน 

(...........................................................) 
ผู"ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 



 

ทะเบียนคุมใบแสดงกิจการของสุสานและฌาปนสถาน 
ชื่อสุสานและฌาปนสถาน............................................................................................................................................. 
ตั้งอยู3ที่......................................................................................................................................................................... 

ที่ ชื่อ – สกุล เพศ อายุ สัญชาติ ที่อยู3 วันที่รับ ใบมรณะ
บัตรเลขที่ 

จัดการศพ
โดย เก็บ/
ฝ@ง/เผา 

อัตรา
ค3าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน 
เล3มที่ เลขที่ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 


