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หลักการ 

  เพ่ือเป็นการควบคุมการจัดตั้ งสุสานและฌาปนสถานและการด าเนินการสุสานและ       
ฌาปนสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เหตุผล 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ประกาศใช้แต่เทศบาลต าบลสารภี    
ยังไม่มีเทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัติดังกล่าวขึ้นใช้ โดยก าหนดเขต
หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ลักษณะสุสาน
ที่ตั้งและเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน วิธีเก็บ ฝัง เผา ขุดหรือย้ายศพ ตลอดจนการใช้หรือ      
การรักษายานพาหนะและเครื่องใช้ในการนี้ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถานหรือผู้ด าเนินการจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน การส่งรายงานและการอ่ืนใด           เพ่ือ
ประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัย             ของ
ประชาชน ซึ่งมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบ     มาตรา 
๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติให้ตราเทศบัญญัติจึงจ าเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 
เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน  

พ.ศ. 2562 
 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มเีทศบัญญัตเิทศบาลต าบลสารภีว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลสารภี     
โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสารภีและได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่      จึง
ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี  เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ. 2562 ” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลสารภีเมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลต าบลสารภีแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับเก็บฝังหรือเผาศพ 
ส าหรับประชาชนทั่วไป แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
  “สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับเก็บฝังหรือเผาศพ 
ส าหรับตระกูลหรือครอบครัวหรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว  แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บศพ
ชั่วคราวในเคหสถาน   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย
สาธารณสุข ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และเทศบัญญัตินี ้
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสารภีหรือพนักงานเทศบาล    
ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลสารภีมอบหมาย 

ข้อ 4 เทศบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่สุสานและฌาปนสถานสาธารณะที่กระทรวง  ทบวง กรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนจัดตั้งและด าเนินการ 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานเอกชนเว้นแต่สุสานและฌาปนสถานเอกชน
นั้นจะมีอยู่ก่อนแล้วที่เทศบัญญัติบังคับใช้ 
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ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลสารภี เว้นแต่ ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 6 เมื่อได้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน    เสร็จ
แล้ว ห้ามมิให้ด าเนินการ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 5 ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการด้วยก็ได้ 

  ข้อ 7 ผู้ใดมีความประสงค์จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ       
ฌาปนสถานเอกชนหรือเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌานปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้จัดตั้ง 

๑.๑ บุคคลธรรมดา 
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัว

ประชาชนได้หรือภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี 
(ข) ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 
(ค) หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็น

ที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
    (ง) แผนที่แสดงเขตท่ีดินที่จะเป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้งรวมทั้งพ้ืนทีใ่กล้เคียงเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
    (จ) แผนผังแสดงการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานและ 
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 

   ๑.๒ นิติบุคคล ต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ ๑.๑ ดังนี้ 
    (ก) หลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 
    (ข) หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล     
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

(ค) เอกสารตาม ๑.๑ (ก) และ (ข) ของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขอแทนนิติบุคคล 

(ง) เอกสารตาม ๑.๑ (ค) (ง) และ (จ) 
  ๒. ผู้ด าเนินการ 

(๑) ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน
ได้ หรือภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 
   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

(๓) หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน เว้นแต่ ผู้ขอเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง 
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   (๔) ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวและการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้และระเบียบ 

  ข้อ 8 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นสุสานและฌาปนสถาน
ดังกล่าว 

  ข้อ 9 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องมี
เนื้อท่ีไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่ 

  ข้อ 10 ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งหรือด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
  4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ผู้แทนของนิติบุคคลนั้น 
ต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งด้วย 

  ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งหรือด าเนินการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตลอดเวลาด าเนินการ 

  ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ฝัง หรือเผาศพในสถานที่อ่ืน นอกจากในสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
หรือเคหสถานเป็นการชั่วคราว เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๑3 สถานที่ส าหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวร ต้องมีลักษณะดังนี้ 
(1) สถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร 
(2) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ  

มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 
(3) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือเขตพ้ืนที่อันจัดสรร

เป็นพ้ืนที่เพ่ือนันทนาการหรือเขตอนุรักษ์หรือพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ 
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(4) สถานที่ตั้งต้อง 
    (ก) อยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนส าหรับประชาชนใช้            ใน
การจราจรสาธารณะ อย่างน้อยห้าสิบเมตร 
    (ข) อยู่ห่างจากแม่น้ า ล าคลองหรือแหล่งน้ าซึ่งประชาชนใช้หรือน่าจะใช้
บริโภค ไม่น้อยกว่าสี่ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล สถานที่ตั้งนั้นจะต้อง
อยู่ห่างจากน้ าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร 
    (ค) อยู่ห่างจากอาคารซึ่งใช้ส าหรับเป็นที่บุคคลอาศัยไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารซึ่งอยู่ในแนวเขตซึ่งว่านั้น 

(ง) พ้ืนดินไม่เป็นทีซ่ึ่งน้ าท่วมถึง 
     (จ) มีรั้วหรือก าแพงเป็นแนวแสดงเขตโดยรอบไว้ชัดเจน 

 (ฉ) ต้องปลูกสร้างที่ส าหรับเก็บศพตามแบบของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ส่วนที่ซึ่งปลูกสร้างไว้แล้วแต่ไม่ถูกสุขลักษณะต้องแก้ไขตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
แนะน า   

  ข้อ ๑4 สถานที่เผาศพต้องมีลักษณะดังระบุไว้ในข้อ ๑3 (๑) (๒) (3) (4)(ก) และ (4)(ง)    
เว้นแต่จะมีที่เผาศพเป็นพิเศษ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าจะป้องกันกลิ่นเหม็น
และเหตุร าคาญอย่างอ่ืนได้ 

ข้อ ๑5 ผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   
ต้องด าเนินการเผาศพ ดังนี้ 

(๑) ต้องเผาศพด้วยเตาเผาศพที่ใช้น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า    หรือ
ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิงและเตาเผาศพนั้นต้องมีค่ามาตรฐานความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าความทึบแสง
ของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพแต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือจาง 

(๒) หลังการเผาศพแต่ละครั้ง ให้จัดการท าความสะอาดเตาเผาศพ เพ่ือรวบรวม
กระดูกและเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพเพ่ือเก็บไว้ในที่จัดเก็บโดยเฉพาะมิให้เถ้าถ่านฟุ้งกระจาย 

  ข้อ ๑6 การเผา ฝังหรือเก็บศพของผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายนั้น ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายศพออก
จากหีบหรือที่บรรจุเดิมและห้ามมิให้เอาสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบหรือที่บรรจุ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
และกระท าในความควบคุมของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๑7 การเผาศพต้องกระท าโดยวิธีซึ่งจะมิให้กลิ่นฟุ้งเป็นเหตุร าคาญแก่ประชาชน  ดังนั้น  
จึงให้เผาศพได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. จนถึง 17.๐๐ น. เท่านั้น ผู้ใดจะเผาศพนอกจากเวลาดังกล่าวนี้ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเว้นแต่มีสถานที่เผาเป็นพิเศษ  ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจและลงความเห็นแล้วว่าไม่เป็นเหตุร าคาญก็ให้เผาได้ทุกเวลา 

ข้อ ๑8 ผู้ไดร้ับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานหรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ด าเนินการต้องปฏิบัติการฝังศพดังต่อไปนี้ 
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(๑) ฝังศพห่างรั้วหรือก าแพงที่เป็นเขตสถานที่ฝังศพไม่น้อยกว่าสองเมตร 
(๒) ให้หลุมฝังศพอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรโดยรอบ 
(๓) ให้ทุกส่วนของหีบหรือสิ่งที่บรรจุห่อศพอยู่ต่ ากว่าระดับพ้ืนไม่น้อยกว่าห้าสิบ

เซนติเมตร 
(๔) ห้ามมิให้ฝังศพเกินกว่าหลุมละหนึ่งศพ เว้นแต่ ผู้ตายจะเป็นญาติหรือคู่สมรสกัน

และด้วยความยินยอมของเจ้าของศพทุกฝ่าย 
   (๕) ให้มีป้ายจารึก ชื่อ นามสกุล วันเกิด วันตายและวันที่ฝังไว้ทุกศพอย่างชัดเจนและ
ปักไว้อย่างเรียบร้อย 

(๖) ถ้าศพที่จะฝังเป็นศพของผู้ตายด้วยโรคติดต่อต้องท าการท าลายเชื้อโรคที่ศพ  
โดยวิธีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 19 ผู้รับอนุญาตให้จัดตั้ งสุสานและฌาปนสถานหรือผู้ด าเนินการบ ารุ งรักษา
ต้องปฏิบัติการเก็บศพดังต่อไปนี้ 
   (๑) บรรจุศพไว้ ในหีบที่มั่นคงมิดชิดและโดยวิธีซึ่ งจะป้องกันมิให้สิ่ งปฏิกูล        
รั่วไหลออกมาได้ 
   (๒) รักษาหีบศพให้คงอยู่ในสภาพดังกล่าว (๑) 

(๓) วางหีบศพไว้บนที่รองรับซึ่งต้องสูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตรและถ้าจะ
ซ้อนทับกัน ต้องเว้นระยะระหว่างหีบล่างกับหีบบนให้ห่างกันไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร 
   (๔) ต้องเขียนชื่อ นามสกุล วันเกิด วันตาย วันรับฝากศพ ไว้ที่หีบศพให้เห็นได้ชัดเจน
อยู่เสมอ 

(๕) ถ้าจะเก็บศพในบริเวณสุสานและฌาปนสถาน โดยวิธีสร้างที่เก็บเป็นพิเศษก็ได้  
แต่ที่เก็บนั้นต้องมีลักษณะทึบ กันกลิ่นเหม็นและกันสิ่งปฏิกูลมิให้รั่วไหลออกมาได้กับต้องจารึกข้อความไว้ที่
หีบศพเช่นเดียวกับ (๔) 

  ข้อ  20  ผู้รับอนุญาตให้จัดตั้งสสุานและฌาปนสถานหรือผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาต้องปฏิบัติการ
ขุดและย้ายศพดังต่อไปนี้ 

(๑) การย้ายศพออกจากสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและจากนายทะเบียนผู้รับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร 

(๒) จัดให้มีที่รองรับศพที่มั่นคงมิดชิดและกันน้ าซึมส าหรับศพที่ขุดหรือย้าย 
(๓) ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายศพจะต้องมั่นคงแข็งแรงและปกปิดมิดชิด 

  ข้อ 21 ให้ผู้รับอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน หรือผู้ด าเนินการบ ารุงรักษามีหน้าที่
อ่ืนๆอีก ดังต่อไปนี้ 
   (๑) จัดให้มีทะเบียนแสดงกิจการของสุสานและฌาปนสถานตามแบบในระเบียบ   
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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   (๒) ท ารายงานโดยคัดข้อความในทะเบียนนั้น เสนอนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นราย
เดือนทุกเดือนและส่งรายงานนั้นถึงนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ส าหรับสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนนั้น ๆ ให้ส่งรายงานประจ าเดือนเฉพาะที่มีการเผา ฝัง หรือรับฝากศพเท่านั้น 
   (๓) รีบรายงานต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เมื่อปรากฏว่ามีผู้น าศพไปขอเผา ฝังหรือเก็บ
โดยไม่มีใบมรณะบัตร แสดงว่าได้รับการอนุญาตให้เผา ฝัง หรือเก็บ ณ สุสานหรือฌาปนสถานแห่งนั้น 
   (๔) รักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานมิให้รกรุงรัง มืดทึบ หรือมีน้ าขังและรักษา  ที่
เก็บศพ ที่พักศพ ที่ถ่ายศพและยวดยาน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเผา ฝัง เก็บ ขุดและย้ายศพ       ให้
สะอาดและม่ันคงแข็งแรงใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
   (๕) ไม่ปล่อยให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยในสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) ท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องท าความ
สะอาดช าระล้างหรือรอบสถานที่แห่งใด ในบริเวณสุสานและฌาปนสถานและยวดยาน ซึ่งบรรทุกศพด้วย     
ยาท าลายเชื้อโรค 

  ข้อ ๒2 ใบอนุญาตตาม ข้อ 5 และ ข้อ 6 ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่สามนับแต่
ปีที่ออกใบอนุญาต   

ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ผู้ใดประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วย
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม 
ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ซึ่งประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารหลักฐานตามข้อ 7 (1.2)(ข) ด้วย 
  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ
สุสานหรือฌาปนสถานเอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่แก่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
  ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบท้าย         เทศ
บัญญัตินี้ พร้อมด้วยใบอนุญาตเดิมก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นควรให้ต่อใบอนุญาตด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 
  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้แล้ว ให้บุคคลดังกล่าว
เป็นผู้จัดตั้งหรือผู้ด าเนินการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งเป็นหนังสือไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต
นั้น 
  ข้อ ๒3 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ทราบค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  ข้อ ๒4 ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน เว้นแต่ ผู้ได้รับอนุญาตตามจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานจะเป็นผู้ขอโดยยื่นค าขอตาม
แบบสฌ.7 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
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  ข้อ ๒5 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจเข้าไปในบริเวณสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ในการนี้
ผู้ ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 5 หรือ ข้อ 6 และผู้ที่ เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น ต้องอ านวยความสะดวก         
ตามสมควร 
  ในการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่า
ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  ข้อ ๒6 เมื่อปรากฏว่าสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน    
มีสภาพหรือมีการใช้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานภายในเวลาที่ก าหนด 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม ข้อ 7 หรือ ข้อ 8 ไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานหรือฌาปน
สถานนั้นภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานหรือฌา
ปนสถานนั้นโดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ได้รับใบอนุญาต 

  ข้อ ๒7 นอกจากกรณีตามข้อ ๒6 เมือ่ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 5 หรือข้อ 6         ไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๒5 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้   เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนั บแต่
วันที่สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต    มี
สิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 
  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  ข้อ ๒8 การอุทธรณ์ตามข้อ ๒3 หรือ ข้อ ๒7 ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือเสนอไปยัง
รัฐมนตรีโดยมิชักช้า 

  ข้อ 29 ในกรณีอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือกรณี
อุทธรณ์ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ผู้อุทธรณ์ยังคงมีสิทธิเป็นผู้จัดตั้งหรือ
ผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  ในระหว่างรอค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี 

  ข้อ 30 ในกรณีใบอนุญาต สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบสฌ.7 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
  (2) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
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ข้อ 31 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตาม แบบสฌ.2/1 หรือตาม แบบสฌ.2/2 หรือ แบบสฌ.
4 โดยประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้ง  ลงลายมือ
ชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
  (2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาต ได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตเดิม 
  (3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ ปี ของใบแทนนั้น 

  ข้อ 32 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ซึ่งประสงค์จะเลิกสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  ข้อ 33 ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าวินิจฉัยยืนตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตามข้อ 27 ถ้ามีกิจการ
ในหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ ยังต้องกระท าอยู่ให้ผู้ได้รับอนุญาตกระท ากิจการในหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในวันและ
เวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่กระท ากิจการในหน้าที่ให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้ากระท ากิจการนั้นแทนต่อไปจนเสร็จสิ้น โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ได้รับอนุญาต 

  ข้อ 34 ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานหรือผู้ได้รับใบอนุญาต        เป็น
ผู้ด าเนินการตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
หรือในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานหรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการขาดคุณสมบัติ 
ตามข้อ 10 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานหรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ         เป็น
ผู้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ    

  ข้อ 35 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ตาย หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 และมีบุคคลซึ่ง      มี
คุณสมบัติ ตามข้อ 10 แสดงความจ านงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตาย หรือขาดคุณสมบัติ เพ่ือขอเป็นผู้จัดตั้งหรือเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต่อไป ให้ผู้แสดงความจ านงนั้นเป็นผู้จัดตั้งหรือเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌา
ปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต่อไปได้ ตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย หรือขาด
คุณสมบัติจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  ข้อ 36 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ให้ใช้ แบบสฌ.1 
  (2) ใบขอจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ให้ใช้แบบสฌ.2/1 หรือ แบบสฌ.2/2 แล้วแต่กรณี 
  (3) ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน ให้ใช้ แบบสฌ.3 
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  (4) ใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสาน และฌาปนสถาน ให้ใช้แบบสฌ.4 
  (5) ค าขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ให้ใช้แบบสฌ.5 
  (6) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน ให้ใช้แบบสฌ.6 
   (7) ค าขออนุญาตการต่างๆ ให้ใช้แบบสฌ.7 

  ข้อ 37 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 12 หรือ ผู้ได้รับอนุญาตไม่แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงสุสานหรือฌาปนสถานตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม ข้อ 26 วรรคหนึ่ง มีความผิดตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
  ในกรณีฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนสิ่ง   
ปลูกสร้าง หรือเคลื่อนย้ายศพที่ฝัง หรือเก็บในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานหรือฌาปนสถาน
เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 5 ภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนยังไม่ปฏิบัติตาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
เข้ากระท าการนั้นแทน โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ฝ่าฝืน 

  ข้อ 38 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 11 ข้อ 25 ข้อ 30 หรือข้อ 32 มีความผิดตามมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  ข้อ 39 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 25 วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ข้อ 40 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ได้ด าเนินการ
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่บังคับอยู่ภายใต้ตามข้อ 13 และข้อ 14 แห่งเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ 41 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน หรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการบ ารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน 
และฌาปนสถานเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่        
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับด าเนินกิจการ หรือเป็นผู้จัดการต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ถ้าประสงค์จะเป็น    ผู้
จัดตั้งหรือเป็นผู้ด าเนินการสุสานหรือฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานหรือฌาปนสถานเอกชนต่อไป        
ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตนั้นเป็นผู้จัดตั้งหรือเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการบ ารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตามวรรคหนึ่ง ซึ่งใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและมิได้ยื่นค าขอต่อายุใบอนุญาต
หรืออยู่ระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัดตั้งหรือผู้ด าเนินการสุสานหรือฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 
 





อัตราค่าธรรมเนียมท้าย 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562 

๑. ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ    ฉบับละ  600 บาท 
    หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   

๒. ใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  ฉบับละ  400  บาท 
    หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน     

๓. ใบแทนใบอนุญาต         ฉบับ       ๕๐   บาท 

๔. การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
    หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้เป็นไปตามอัตรา  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สฌ.1 

ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนที่ ………………………………………….. 

วันที่...............เดือน..............................................พ.ศ. ........................  

1. ข้าพเจ้า.................................................................................................................. ......................................... 

  (1) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ...................อายุ....................ปี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
...........................................................................หรือบัตรอื่น (ระบุ).......................เลขที่.. ................................... 
ออกให้ ณ..............................................อ าเภอ/เขต................................ ..........จังหวัด........................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..............................................  
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................  
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์....................................................................... ................................. 

  (2) เป็นนิติบุคคล ประเภท..................................................................................................... .. 
จดทะเบียนเมื่อ............................................................................เลขทะเบียน............... ....................................... 
มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน................ ....................... 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์..........................................โดยมี.................... .............................. 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต สัญชาติ.................................... อาย.ุ..............................ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................หรือบัตรอื่น (ระบุ)........................ ................ 
เลขที่.............................................ออกให้ ณ...........................................อ าเภอ/เขต.............. ............................. 
จังหวัด..........................................อยู่บ้านเลขท่ี..................................... ..ตรอก/ซอย........................................... 
ถนน..............................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.................. ........................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์...............................................  

2. ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง......................................................................................... .................. 
ชื่อ.....................................................................ที่(นามสถานที่)..................................... ....................................... 
เนื้อท่ี....................................ตัง้อยู่เลขท่ี.............................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................... 
ถนน......................................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.......... ........................ 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์......................................  

  เพ่ือท าการ   เก็บศพ           ฝังศพ           เผาศพ 
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3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

   (1) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2528 
    (2) ผู้แทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและ  
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

4. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชนได้ หรือ

ภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
(ข) ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 
(ค) หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุ สานและ 

ฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
(ง) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌา

ปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง 
(จ) แผนผังการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 

(2) นิติบุคคล 
(ก) หลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 
(ข) หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ค) เอกสารตามข้อ 4 (1) (ก) และ (ข) ของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน

นิติบุคคล ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขอแทนนิติบุคคล 
(ง) เอกสารตาม ข้อ 4 (1) (ค) (ง) และ (จ) 

(3) อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 

   (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                         (..................................................) 
 
 
หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง          หน้าข้อความท่ีต้องการ 
 
 



แบบ สฌ.2/1 
(ส าหรับนิติบุคคล) 

 
ใบอนุญาต 

จัดตั้งสสุานและฌาปนสถาน 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................................................................. .......เป็นนิติบุคคล 
ประเภท.................................เลขทะเบียน........................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่................................ 
ตรอก/ซอย...........................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง................... ........................ 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 
  จัดตั้ง...................................ชือ่...................................ที่(นามสถานที่)............................. ......... 
เนื้อท่ี.............................................ตั้งอยู่เลขท่ี...................... .หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.................................... 
ถนน..................................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด....... .................... 
เพ่ือท าการ.................................................................................................... ........................................................ 

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน.............................พ.ศ...................... 

ให้ไว้ ณ วันที่............................เดือน.....................................พ.ศ. ............................. 

 

 

              (ลงชื่อ)......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                           (.......................................................) 
                                ต าแหน่ง........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีท่ี 3 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
 
 



แบบ สฌ.2/2 
(ส าหรับบุคคลธรรมดา) 

 
ใบอนุญาต 

จัดตั้งสสุานและฌาปนสถาน 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้......................................................สัญชาติ................................อายุ ..................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี........................................ตรอก/ซอย............................................ถนน. ..........................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................. ........................ 
  จัดตั้ง...................................ชือ่................ ...................ที่(นามสถานที่)...................................... 
เนื้อท่ี.............................................ตั้งอยู่เลขท่ี.......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.. .................................. 
ถนน..................................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................  
เพ่ือท าการ................................................................................................................... ......................................... 

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน.............................พ.ศ...................... 

ให้ไว้ ณ วันที่............................เดือน.....................................พ.ศ. .............................  

 

 

              (ลงชื่อ)......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                           (.......................................................) 
                                ต าแหน่ง........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีท่ี 3 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
 
 
 



แบบสฌ.3 
ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนที.่.................................................. 
วันที่.........................เดือน................................................พ.ศ. ..............................  

1. ข้าพเจ้า.........................................................อายุ............ปี สัญชาติ.........................บัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่.............................................หรือบัตรอื่น (ระบุ) .......................เลขที่...............ออกให้ ณ.. ......................... 
อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................................อยู่บ้านเลขท่ี................. ...หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................................ 
โทรศัพท.์.................................................. 

2. ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ.......................................................................................... 
ชื่อ....................................................................ที่ (นามสถานที่)………………………………………………………………….. 
เนื้อท่ี........................................ตั้งอยู่เลขท่ี...............................หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน...................................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต…………………….…………. 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท…์…………………………………. 

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและ         
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

4. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 
(1) ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชนได้หรือ

ภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
(2) ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 
(3) หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปน

สถานเอกชนของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(4) ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานหรือฌาปนสถาน

เอกชน 
(5) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
(6) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
        (ลงชื่อ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                         (............................................................) 
 
 
หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง             หน้าข้อความท่ีต้องการ 
 
 



แบบสฌ.4 
 
 

 
ใบอนุญาต 

เป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้......................................................สัญชาติ................................อายุ ..................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี........................................ตรอก/ซอย............................................ถนน. ..........................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................. ........................ 
ด าเนินการ....................................................... .......ชื่อ........................................................................................ที่
(นามสถานที่).......................................................เนื้อท่ี.................................................. ...................................
ตั้งอยู่เลขที่...........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน........... ..............................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................................... 

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน.............................พ.ศ...................... 

ให้ไว้ ณ วันที่............................เดือน.....................................พ.ศ. .............................  

 

 

              (ลงชื่อ)......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                           (.......................................................) 
                                ต าแหน่ง........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีท่ี 3 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
 
 
 



แบบ สฌ.5 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนที.่........................................... 

วันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ. .........................  

1. ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ...................................... 

  (1) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ...................อายุ....................ปี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
...........................................................................หรือบัตรอื่น (ระบุ).......................เลขที่.. ................................... 
ออกให้ ณ..............................................อ าเภอ/เขต...................... ....................จังหวัด........................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................. ............................ 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................  
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์....................................................................... ................................. 

  (2) เป็นนิติบุคคล ประเภท..................................................................................................... .. 
จดทะเบียนเมื่อ............................................................................เลขทะเบียน..... ................................................. 
มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน................ ....................... 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์..........................................โดยมี.................... .............................. 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต สัญชาติ.................................... อาย.ุ..............................ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................หรือบัตรอื่น (ระบุ)........................ ................ 
เลขที่.............................................ออกให้ ณ...........................................อ าเภอ/เขต.............. ............................. 
จังหวัด..........................................อยู่บ้านเลขท่ี........................... ............ตรอก/ซอย........................................... 
ถนน..............................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.................. ........................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์...............................................  

2. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง................................................................................................ ......................... 
ชื่อ.....................................................................ที่(นามสถานที่)................. ........................................................... 
เนื้อท่ี....................................ตัง้อยู่เลขท่ี.............................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย. .................................. 
ถนน......................................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..................................  
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์......... ............................. 

  เพ่ือท าการ   เก็บศพ           ฝังศพ           เผาศพ 
 

ตามใบอนุญาตเลขที่.......................................ออกให้ ณ วันที่ ........................................................................... 
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3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

   (1) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2528 
    (2) ผู้แทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและ 
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง............................................................................. ..........
ต่อไป ระหว่างปี พ.ศ. ............................ถึง พ.ศ. ..................... ......พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง..................................................................................................... ..........................
และหลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ในกรณีท่ีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น
นิติบุคคลมาด้วยแล้ว  

 
 
 
   (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

                                         (..................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง          หน้าข้อความท่ีต้องการ 
 
 
 



แบบสฌ.6 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนที.่.......................................................... 

วันที่.........................เดือน............................................พ.ศ. ...................................  
 

1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............ปี สัญชาต.ิ......................... ....
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี..................................................หรือบัตรอื่น (ระบุ) ................................... .........
เลขที่......................................ออกให้ ณ....................................อ าเภอ/เขต......................... .............................
จังหวัด....................................อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..............................ถนน....... ........................
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.............. ......................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์............................................................. ................................. 

2. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
ชื่อ....................................................................ที่ (นามสถานที่)………………………………………………………………….. 
เนื้อท่ี........................................ตั้งอยู่เลขท่ี...............................หมู่ที่...... ...............ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน...................................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต…………………….…………. 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.................. .............................โทรศัพท์……………………………………. 
ตามใบอนุญาตเลขที่...............................................................ออกให้ ณ วันที่ .............................................. ..... 

  3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 8 แหง่พระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

  4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
ต่อไป ระหว่างปี พ.ศ. ...............................ถึง พ.ศ. .........................พรอ้มกับค าขอนี้ ข้าพเจา้ได้แนบใบอนญุาต 
หรือใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุ
ใบอนุญาตด าเนินการสุสานและฌาปนสถานมาด้วยแล้ว 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ)......................................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
                                          (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสฌ.7 
ค าขออนุญาตด าเนินการต่างๆ 
เกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 

เขียนที่......................................... 

วันที่..........................เดือน.......................................พ.ศ. ................................  

  ข้าพเจ้า..........................................................อายุ....................ปี สัญชาติ…………………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที.่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน…………….……………………. 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท.์....................................... 
  โดยใช้ชื่อสุสานและฌาปนสถานว่า...........................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...............หมู่ที่.....................ต าบล........................อ าเภอ......................จังหวัด............................. 
โทรศัพท…์……………………………………………. 
ขอยื่นค าขอต่อนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                 (ลงชื่อ)................................................ผู้ขออนุญาต 
                                        (.................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการเก็บ ฝัง หรือเผาศพของสุสานและฌาปนสถาน 
                                                                                สาธารณะ               เอกชน 

ชื่อสุสานและฌาปนสถาน………………………………………………………………………. 
อ าเภอ.................................จังหวัด………………….. 

ประจ าเดือน..........................................พ.ศ…………………………….. 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ เพศ อาย ุ สัญชาติ ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตาย 

สาเหตุการ
ตาย 

มรณะบัตร
เลขที่/ลง

วันที่ 

ออกโดย
ส านักงาน
ทะเบียน 

ชื่อนามสกลุ
ของผู้จัดการ

ศพ 

จัดการศพ
โดยเก็บฝัง
หรือเผา 

หมายเหตุ 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 



ทะเบียนคุมใบแสดงกิจการของสุสานและฌาปนสถาน  
ชื่อสุสานและฌาปนสถาน.............................................................................................. 

ตั้งอยู่ที่.............................................................................................. 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ เพศ อาย ุ สัญชาติ ที่อยู่ วันที่รับ ใบมรณะ
บัตรเลขที ่

จัดการศพโดย 
เก็บ/ฝัง/เผา 

อัตราค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการ 

ใบเสร็จรับเงิน 
ว/ด/ป เล่มที ่ เลขที ่

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 


