
 



 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

   คํานํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทําข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะได
ศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมท้ังแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สืบตอไป 
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  บทที่ 1  บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 การดําเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน เปนเรื่องที่มีความสําคัญ ที่ทุกสังคม
จะตองจัดใหมีและควบคุมการดําเนินการ เนื่องจากมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีความหนาแนนของประชากร จะพบวามีปญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานอยูเสมอ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีภารกิจทั้งตาม
อํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จําเปนจะตองจัดใหมีและควบคุมการ
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ใหมีการจัดการที่เหมาะสม อยูในเกณฑที่กฎหมายกําหนด ไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
 นอกจากนี้ การถายโอนภารกิจการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคม เร่ืองการฌาปนกิจ
สงเคราะห จากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย อันไดแก การจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห งานสถิติและทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และงานตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ควรไดมีการกําหนดมาตรฐานตามกรอบกฎหมาย เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในอีกทางหนึ่งดวย 
 โดยกฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ดังนี้   

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
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  มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (2) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา 54 ได 

• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

• พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  มาตรา ๑๑ ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
หรือเมืองพัทยา มีอํานาจออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ
สุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา แลวแตกรณี เพื่อกําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  
  โดยที่การดําเนินงานสุสานและฌาปนสถานนั้น ตองเกี่ยวของกับกฎหมายตางๆ 
จํานวนมาก อาทิเชน พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนตน และโดยที่การควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงาน
สุสานและฌาปนสถาน และการฌาปนกิจสงเคราะห เปนภารกิจที่ตองอาศัยความรูความเขาใจที่
ถูกตองและชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองมีการจัดทํามาตรฐานของสุสานและฌาปน
สถานขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงนอกจาก
จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตรงแลวยังเปนประโยชนตอประชาชนใน
ทองถ่ิน ในดานของการไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําใหสอดคลองตาม
เจตนารมณของการกระจายอํานาจสูทองถ่ินอยางแทจริงตอไป 
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1.2   วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปนแนวทางในการควบคุม กํากับ ดูแล สุสานและฌาปนสถาน  และการ
ฌาปนกิจสงเคราะหขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้ง การกอสรางการ
ควบคุม กํากับดูแลสุสานและฌาปนสถานและการฌาปนกิจสงเคราะหที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 3. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความสามารถในการดําเนินงานตาม
ภารกิจถายโอนเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานและการฌาปนกิจสงเคราะห  

1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1. กรอบอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการเกี่ยวกับ
สุสานและฌาปนสถาน 
 2. แนวทางปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการถายโอนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน รวมทั้งการฌาปนกิจสงเคราะห  

1.4   คํานิยาม 
 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หมายความวาสถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝงหรือเผา
ศพ สําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 สุสานและฌาปนสถานเอกชน หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับ เก็บ ฝงหรือเผาศพ 
สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใช
สําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน 
 เจาพนักงานสาธารณสุข หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมาย วาดวย
สาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
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 เจาพนักงานทองถิ่น หมายความวา 
1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตหรือผูชวยผูอํานวยการเขตซึ่ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอซึง่

ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล เขต
สุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา 

3) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
สําหรับในเขตเทศบาล 

4) ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปลัดเมืองพัทยามอบหมายสําหรับใน
เขตเมืองพัทยา 

 รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 การฌาปนกิจสงเคราะห หมายความวา กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงรวมกันเพื่อทําการ
สงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ และการสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ตกลงเขารวมกันนั้น ซ่ึงถึงแกความตายและมิไดประสงคจะหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อดําเนินการกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ. 2545 

1.5   กฎหมายที่เกี่ยวของ 
1) พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

  กํากับดูแลในเรื่องการอนุญาตเก็บฝงหรือเผาศพ การจัดตั้งและดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถาน  

- สถานที่ซึ่งจะมีฐานะเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณ หรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชน ตองไดรับอนุญาตจัดตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหเปน 
สุสานฯ (มาตรา 6) และผูที่จะดําเนินการสุสานฯ ก็จะตองไดรับอนุญาตเชนกัน 
(มาตรา 7)  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1  บทนํา 5 

- ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานฯ ใหใชไดจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคมของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 12) ใบอนุญาต
ดังกลาวมีคาธรรมเนียมฉบับละ 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลําดับ 

- การขออนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสุสานฯ ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 
กําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงกฎกระทรวงนี้ หนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินจะใชเปนหลักในการออก
ขอบัญญัติ หรือขอบังคับของหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นๆ เพื่อ
กําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวในเรื่องของ
คาธรรมเนียม เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้ง ลักษณะสถานที่ตั้ง และ
เงื่อนไขในการจัดตั้ง วิธีเก็บฝง เผา ขุด หรือยายศพและการทะเบียน การสง
รายงานและการอื่นใด เพื่อประโยชนเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน 

- ผูมีอํานาจอนุญาต (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี ปลัดเมือง
พัทยา และผูวาราชการจังหวัด) เปนเจาพนักงานทองถ่ินในพื้นที่ของหนวย
บริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นๆ 

- สําหรับผูวาราชการจังหวัดจะเปนเจาพนักงานทองถ่ินเฉพาะในพื้นที่นอกเขต
เทศบาลและเมืองพัทยา ซ่ึงหมายรวมถึงพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดวย 
(มาตรา 4) 

- การเก็บ ฝง หรือเผาศพในสถานที่อ่ืนนอกจากในสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือการเก็บศพในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในเคหะสถานชั่วคราว ตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน (มาตรา 10) 

- ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลหรือเมือง
พัทยา มีอํานาจออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ 
ขอบังคับสุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา แลวแตกรณี เพื่อกําหนด
รายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
เร่ืองดังตอไปนี้ (มาตรา 11) 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

6 บทที่ 1  บทนํา 

(1) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(3) ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(4) วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะ

และเครื่องใชในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ 
(5) หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จะตองปฏิบัติ

เกี่ยวกับการทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใด เพื่อประโยชน 
เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุข
และอนามัยของประชาชน 

- การเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสุสานและฌาปนสถาน จะตองไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน (มาตรา14) 

2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  เกี่ยวของกับกรณีเหตุที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัย ในบริเวณ
ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบเหตุนั้น  

- การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง หรือกรณีอ่ืนใดจนเปนเหตุใหเสื่อมหรือเปน   
อันตรายตอสุขภาพ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ (มาตรา 25) 

- ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้น ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให
บุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของหรือเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ ระงับ
เหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร ถาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่ง มีอํานาจระงับ
เหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก 
โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอเหตุรําคาญตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการจัดการนั้น (มาตรา 27 และ 28) 
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- กรณีไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 27 หรือ 28 โดย
ไมมีเหตุหรือ ขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 74) 

- เจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการแกไขหรือ ปรับปรุงให
ถูกตองไดและถาไมแกไขหรือถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงาน 
ท องถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะ
เปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได (มาตรา 45) 

- กรณีไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 45 โดยไมมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับ อีกไมเกินวันละ 5,000 บาทตลอดเวลา
ที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่ง (มาตรา 80) 

3) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
  เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ และเรื่อง กําหนดใหเตาเผา
ศพเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
ส่ิงแวดลอม ตามมาตรา 55 และ 68 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 

- เจาพนักงานควบคุมมลพิษ มีอํานาจเขาไปในอาคาร สถานที่ และเขตที่ตั้งของ
แหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย 
หรืออุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
จัดการแกไข ปรับปรุง หรือซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ
ตางๆ เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย (มาตรา 82) 

- กรณีที่ เห็นสมควร  เจาพนักงานควบคุมมลพิษยังสามารถเสนอแนะตอ            
เจาพนักงานผูมีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษตามกฎหมายในการสั่งปด 
หรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งใหหยุดใชแหลงกําเนิดมลพิษที่
จงใจไมทําการบําบัดอากาศเสีย (มาตรา 83) 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

8 บทที่ 1  บทนํา 

4) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
- เปนกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินในบริเวณนั้น วาอยูในพื้นที่

หามกอสรางอาคารฌาปนสถานหรือไม 
5) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
- เปนกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับการอนุญาตกอสรางอาคารฌาปนสถาน ซ่ึงตองยื่น

แบบกอสรางตอเจาหนาที่ 
6) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
 - เปนกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับวิธีการจัดตั้ง การดําเนินการกิจการ การควบคุม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห การฌาปนกิจสงเคราะห ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ การเลิก
สมาคม การชําระบัญชี และบทกําหนดโทษ 
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บทที่  2 
สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 

 
 การจัดการศพตามธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย นิยมจะใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังนี้ 

1. การฝงศพไวในดิน 
2. การเผา 
โดยที่การดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน มีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับการสาธารณสุข 

อนามัย และสิ่งแวดลอม ของประชาชนในชุมชน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จะตองเขาไปกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายได
กําหนดไว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

2.1   สถานที่สําหรับเก็บและฝงศพเปนการถาวร 
 สถานที่ที่จัดเปนที่เก็บศพ หรือฝงศพถาวรจะตองมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและ    
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
 หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บหรือฝงศพเปนการถาวร (กฎกระทรวง 
พ.ศ. 2543 ขอ 4) 

1) สถานที่ตั้งตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
2) สถานที่ตั้งตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรร

เปนพื้นที่นันทนาการ หรือเขตอนุรักษ และพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

3) สถานที่ตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณของทองถ่ิน หรือมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 
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4) สถานที่ตั้งตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชใน
การจราจรสาธารณะอยางนอยหาสิบเมตร หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการสัญจรสาธารณะ หวย 
แมน้ํา คลองหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชนอ่ืนอยางนอยส่ีรอยเมตร เวนแตในกรณีที่มีการปองกัน   
มิใหกล่ินและสิ่งปฏิกูลร่ัวไหล สถานที่ตั้งนั้นจะตองอยูหางจากทางน้ําไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร 

5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองไมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยาหรือเทศบาล 
 นอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถออกขอบัญญัติ
เพิ่มเติม เพื่อกําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชน 
(3) ลักษณะ  สถานที่ตั้ง  และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(4) วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะและ

เครื่องใชในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ 
(5) หนาที่ ที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จะตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใด เพื่อประโยชน เกี่ยวกับความมั่นคง
และเศรษฐกิจของประเทศ  ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของ
ประชาชน 

 ในการนี้ ไดนําแนวทางตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2546 มาเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาปรับใช เพื่อกําหนดเปนหลักเกณฑการ
จัดตั้ง ตามความเหมาะสมของแตละทองถ่ินได ดังนี้ 
 สถานที่เก็บศพ 

1) บริเวณสถานที่เก็บศพตองมีกําแพงกั้นโดยรอบและมีประตูเขาออก หรือมีการ
ดําเนินการใดๆ เพื่อปดบังความไมนาดูของสถานที่เก็บศพ 

2) ที่เก็บศพตองหางจากกําแพงตาม 1) ไมนอยกวาสองเมตร 
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3) ที่เก็บศพตองทําดวยคอนกรีตหรือกออิฐถือปูน มีลักษณะเปนซองสูงจากระดับพื้น
ทางเดินภายในสถานที่เก็บศพไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร 

4) ซองเก็บศพตองมีขนาดกวางพอที่จะเก็บ เคลื่อนยายหีบศพไดงายและมีฝาทําดวย
โลหะหรือคอนกรีตเปดปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่นได 

5) ภายในซองเก็บศพตองมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพื้นซองไมนอยกวาสิบเซนติเมตร 
และตองมีรางระบายสิ่งปฏิกูลลงบอเกรอะซึมซึ่งมีขนาดพอเพียงและไดสุขลักษณะ 

 สถานที่ฝงศพถาวร 
1) ที่ฝงศพอยูหางจากแนวเขตสถานที่สําหรับฝงศพไมนอยกวาสี่เมตร  
2) หลุมศพแตละหลุมอยูหางกันไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร 
3) ฝงหีบศพหรือส่ิงที่บรรจุหรือหอศพอยูระดับต่ํากวาพื้นดินไมนอยกวาหนึ่งเมตร 
4) หามฝงศพเกินกวาหลุมละหนึ่งศพ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของศพทั้ง

สองฝาย 
5) การฝงศพผูตายดวยโรคติดตออันตรายตองทําลายเชื้อโรคที่ศพโดยวิธีที่เจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนด 

2.2   เตาเผาศพ 
“การเผาศพ” ถือเปนธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธที่ยึดถือปฏิบัติกันมาชานาน ไมวา

จะภาคไหนๆ ของประเทศไทย ตางก็มีการเผาศพดวยกันทั้งสิ้น สวนพิธีกรรมก็อาจแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับความเชื่อของญาติโยมในทองถิ่น แตสุดทายก็มักจบลงดวย “การเผา” แมกระทั่ง 
ในปจจุบันพี่นองคนไทยเชื้อสายจีนสวนหนึ่งก็เปลี่ยนทัศนคติจาก “การฝง” มาเปน “การเผา” แทน 
อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่จําเปนตองรัดเข็มขัด เพราะการฝงตองใชที่ดินซึ่งมีราคาแพง
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนที่นิยม ดังนั้น “การเผาศพ” จึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุดในแงของเศรษฐศาสตร 
แตในขณะเดียวกัน ปญหาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับเขมาควันและกลิ่นจากการเผาศพก็จะพบอยูเปน
ระยะๆ โดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีความหนาแนนของประชากรสูงและมีเตาเผาศพตั้งอยูตามวัด
ตางๆ จํานวนมาก จึงเปนขอพิจารณาวาจะทําอยางไรให “การเผาศพ” เปนกิจกรรมที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม  
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ปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ 
 จากการศึกษาวิธีการเผาศพ พบวา ปญหามลพิษทางอากาศจากการเผาศพ เชน เขมาควัน

และกลิ่น มักจะเกิดในชวงตนๆ โดยตามประเพณีจะมีการเผาโลงไปพรอมกับการเผาศพ ในชวง 
30 นาทีแรก เปลวไฟจะไหมเลียลามโลงจนแตกและเมื่อโลงแตกแลวศพจึงจะถูกเปลวไฟเผาไหม 
ในชวงนี้ จะมีการระเหยน้ําออกมาจะทําใหอุณหภูมิในเตาเผาลดลง หากไมมีการโหมไฟให
พอเหมาะ อาจทําใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ ก็จะเกิดเขมาควันและมลพิษอื่นๆ จากการสลายตัว
ของไขมันและองคประกอบอื่นๆ ที่ถูกเผาไหม โดยเฉพาะสิ่งของตางๆ ที่บรรจุไปในเตาเผาศพ 
เชน เสื้อผา และอุปกรณเครื่องใชสวนตัวของผูเสียชีวิต เปนตน ชวงการเผาศพนี้จะใชเวลา
ประมาณ 20 - 30 นาที หลังจากชวงนี้แลว อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น ศพจะโทรมและเขาสูชวงสลายตัว
ของกระดูกซึ่งจะไมมีกล่ินเกิดขึ้นในชวงนี้  

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น มักเกิดเนื่องจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณหรืออุณหภูมิไมสูงพอ 
ทําใหเกิดสารมลพิษ เชน ฝุนละออง กาซคารบอนมอนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด รวมทั้ง
เขมาและขี้เถาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงและกลิ่นจากการสลายตัวของสารอินทรียในศพ ซ่ึง
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญและมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของประชาชนดวย 

องคประกอบของกลิ่นจากการเผาศพนั้นจะประกอบไปดวยกาซหลายชนิด เชน แอมโมเนีย 
(NH3) ไฮโดเจนซัลไฟด (H2S) เมอรแคปแทน (-SH) และฟอรมาลดีไฮด (จากน้ํายารักษาศพ) เปนตน 
ซ่ึงกาซเหลานี้จะสามารถถูกกําจัดไดโดยการเผาไหมที่อุณหภูมิสูงในหองเผาไหม 
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กรมควบคุมมลพิษ 
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สาเหตุ และการควบคุมมลพิษ 
การเกิดมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพมีสาเหตุหลักจาก 
(1) เชื้อเพลิงที่ใช : โดยพบวาหากเปนเตาเผาที่ใชไมฟนหรือถานเปนเชื้อเพลิงมักจะ

เกิดปญหามลพิษมากกวาการใชน้ํามันหรือกาซ เนื่องจากจะควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง อากาศ และ
อุณหภูมิในการเผาไหมใหเหมาะสมไดคอนขางยาก ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณและเกิด
ปญหามลพิษทางอากาศได 

(2) การออกแบบการเผาไหมของเตาเผา : ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการเลือกใชเตาเผา
เพื่อลดปญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น คือ อุณหภูมิในการเผาไหม ระยะเวลาในการเผาไหม รวมทั้ง
ลักษณะการผสมผสานของอากาศในเตาเผา  ซ่ึงในการออกแบบเตาเผาจะตองคํานึงถึงปจจัย
ดังกลาวใหเหมาะสม พยายามใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณทั่วทั้งเตา และใหมีความสามารถเพียงพอ
ในการทําใหมลพิษหรือกลิ่นที่เกิดขึ้นสลายตัวดวย นอกจากนี้ ระบบเตาเผาศพแบบ 2 หองเผา 
ก็สามารถชวยในการกําจัดมลพิษ เชน เขมาควันและกล่ินที่เกิดขึ้นจากการเผาศพในหองเผาแรก
กอนที่จะระบายอากาศเสียออกสูบรรยากาศภายนอก ทําใหชวยลดปญหามลพิษที่เกิดขึ้นได 

(3) ขั้นตอนการเดินระบบเผาไหมของเตาเผา แมวาจะใชเตาที่มีระบบการเผาไหมดี 
หรือใชเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดี แตหากไมบํารุงรักษาเตาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หรือผูควบคุม
การเดินระบบเตาเผาไมเดินระบบการเผาไหม ตามเกณฑที่เหมาะสมก็จะเกิดปญหาเขมาควันและ
กล่ินรบกวนไดเชนเดียวกัน 

นอกจากปจจัยที่กลาวขางตนแลว ยังมีปจจัยเสริมอื่นที่ทําใหมีโอกาสเกิดมลพิษทาง
อากาศจากการเผาศพมากขึ้น คือ วัสดุและสิ่งของที่ใสรวมลงไปในการเผาศพ เชน การใสวัสดุ
ประเภทพลาสติก ใยสังเคราะห หรืออ่ืนๆ ลงไปมากก็จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศชนิดอื่นๆ ที่
จะตองคํานึงถึงดวย ในการกําจัดมลพิษทางอากาศประเภทนี้ ตองใชอุณหภูมิการเผาไหมที่สูงมาก
พอสมควรหรืออาจตองใชระบบบําบัดมลพิษเพิ่มเติมเปนพิเศษดวย 
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รูปแบบของเตาเผาศพ 
เตาเผาศพในประเทศไทย แบงได 2 แบบ 

1) แบงตามลักษณะของเตาเผา 
2) แบงตามเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหม 

1) เตาเผาศพแบงตามลักษณะของเตาเผา 
• เตาเผาศพแบบโบราณ หรือเตาเผาแบบเชิงตะกอน หรือเตาเผาแบบเปด  

  เตาเผาแบบนี้ยังมีใชทั่วไปเปนจํานวนมาก โดยจะอยูในชนบทที่หางไกล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาคเหนือที่นิยมทําเตาเผาแบบนี้เปนเตาเผาศพของชุมชน โดยจะตองอยูหางไกลจาก
ชุมชน เชน อยูทายหมูบาน หรือชายปา เปนตน 
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 เตาเผาแบบนี้จะมีลักษณะเปดดานบน โดยทั่วไปจะมีการกออิฐถือปูนเปนบันไดเตี้ยๆ 
ขึ้นไปสองขาง และเวนตรงกลางใหมีขนาดใกลเคียงกับโลงศพ การเผาศพจะนิยมใชฟนเปน
เชื้อเพลิงเรียงอยูดานลางของโลงศพที่จะเผา นอกจากนี้บางแหงอาจจะมีการเผาโดยเรียงฟนไว
ขางลางและวางโลงศพที่จะเผาไวขางบน โดยไมมีการกอสรางเตาเผาแตอยางใด 
 การเผาศพโดยเตาเผาชนิดนี้จะกอใหเกิดมลภาวะเปนพิษเปนอยางมาก ทั้งเชื้อโรค เชื้อรา 
กาซพิษ กล่ินเหม็นและฝุนละอองตางๆ ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความรําคาญหรือเปนอันตรายตอผูคน
ที่อาศัยอยูใกลเคียงได อยางไรก็ตาม เนื่องจากในบางทองถ่ิน เชน ภาคเหนือ การเผาศพอาจตองมี
ที่ตั้งโลงศพที่มีลักษณะเหมือนปราสาทที่จะตองเผาไปพรอมกันดวยหรือในชนบทหลายแหงก็ยัง
ขาดแคลนทุนทรัพยในการสรางเตาเผาที่ดีกวาที่เปนอยูจึงยังมีความจําเปนจะตองใชเตาเผาแบบนี้อยู 
โดยจัดใหที่ตั้งของเตาเผาศพหรือสถานที่เผาศพใหอยูในที่โลงและหางไกลจากยานที่พักอาศัยดวย 
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• เตาเผาศพแบบ 1 หองเผา หรือเตาเผาแบบหองเผาเดี่ยว 
  เตาเผาแบบนี้จะรบกวนผูที่อาศัยอยูใกลเคียงนอยกวาแบบแรก แตก็ยังรบกวนผูที่
อาศัยอยูหางไกลออกไป ทั้งนี้ เพราะลักษณะของเตาเผาแบบนี้จะมีปลองระบายอากาศที่สวนใหญ
จะสรางใหสูงเพื่อใหควันและขี้เถากระจายไปอยางรวดเร็ว และโดยทั่วไปลักษณะของเตาจะเปน
รูปกลองยาว โครงสรางกออิฐถือปูน และมักจะมีบานประตูปดทําดวยแผนเหล็กบุฉนวนหรืออิฐ
ทนไฟ ขนาดที่ใชทั่วไปประมาณ 1.0 x 1.5 x 3.5 เมตร ใชฟนหรือถานเปนเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภายในของเตาเผาแบบหองเดี่ยว 
และกระบะพรอมรางเลื่อนสําหรับวางหีบบรรจุศพที่จะเผา 
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18 บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเมรุทั่วไปที่สรางครอบเตาเผาศพแบบปด 
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1. บานประตบูรรจุโลงศพ 
2. บานประตสํูาหรับสังเกตเผาไหม 
3. หองสําหรับเผาศพ (Combustion Chamber) 
4. ปลองระบายแกสรอน 
5. ผนังหองเผาไหมทนความรอน 
6. ชองระบายลมเขาออก 
7. ตะแกรงรองรับเถาหลังการเผา 
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20 บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 

• เตาเผาศพแบบ 2 หองเผา  
  เตาเผาแบบนี้ถือวาเปนเตาเผาที่ออกแบบและมีเทคนิคการเผาทันสมัย โดยแบงหอง
เผาไหมออกเปน 2 หอง หองใหญจะเผาศพโดยตรง สวนอีกหองหนึ่งเปนหองเล็ก ทําหนาที่เผา
ควันและกลิ่น เพื่อกําจัดใหหมดไปหรือใหเหลือนอยที่สุดกอนปลอยออกไปทางปลองควันระบาย
กาซรอนออกไปสูอากาศ 
  เตาเผาแบบนี้สรางโดยใชเหล็กกลาเปนผนังและบุดวยอิฐทนไฟ นิยมใชน้ํามัน
ดีเซล หรือกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง และมีหัวเผา 2 หัว โดยหัวเผาใหญสําหรับหองเผาศพ สวนหัว
เผาเล็กสําหรับหองเผาควันและกลิ่น เตาเผาแบบนี้ทําใหเกิดมลพิษนอยกวาเตาเผาแบบเปด หรือ
แบบหองเดี่ยวมาก ยิ่งถาไดทําตามเทคนิคและวิธีการเดินเตาเผาอยางถูกตองและเครงครัดก็ยิ่งจะ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาและลดมลพิษไดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม คาใชจายในการกอสรางเตา
ชนิดนี้คอนขางสูง ประมาณ 1.8 ลานบาท จนถึง 3 ลานบาท ตอหนวย  
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22 บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 

1 ชองสาํหรับประตูเลื่อน
2 บานประตูบรรจุโลงศพ
3 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
4 ชองอัดอากาศเขาเตาเผา
5 หองเผาใหญ(Combustion Chamber)
6 วัสดุทนไฟและเก็บความรอน
7 หัวเผาใหญ (Main Burner)
8 บานประตูสาํหรับสงัเกตการเผาไหม
9 บานประตูควบคุมการทํางานของเตา
10 ล้ินเปดปดระหวางหองเผาใหญกับหองเผาเล็ก
11 หองเผาเล็ก (Recombustion Chamber)
12 หัวเผาเล็ก (Secondary Burner)
13 ตระแกรงแยกเถาออกจากกระดูก
14 บานประตูสาํหรับถายเถาออก
15 หองรวมแกสรอนกอนปลอยสูปลองควัน
16 บานประตูสาํหรับใสดอกไมจันทน
17 บานประตูเก็บกระดูก
18 พัดลมดูดแกสรอนออกสูปลองควัน
19 พัดลมระบายความรอนหนาเตา
20 ปลองควันระบายแกสรอนจากหองเผาที่สอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) เตาเผาศพแบงตามประเภทของเชื้อเพลิงท่ีใช 

• เตาเผาศพที่ใช ฟนหรือถาน 
• เตาเผาศพที่ใช นํ้ามันดีเซล 
• เตาเผาศพที่ใช กาซ LPG 
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เตาเผาศพแบงตามประเภทของเชื้อเพลิงท่ีใช 
1. เตาเผาศพที่ใชฟนหรือถาน (แบบโบราณ และแบบ 1 หองเผา) 

- ใชในการเผาศพมาแตดั้งเดิม 
- ฟนไมจะม ีC (50-55%) H (6-7%) และ O (40-45%) 
- สวนถาน ประกอบดวย C (80-90%) 
- ถานไมจะใหคาพลังงานความรอนไดมากกวาฟน เกิดการเผาไหมไดดกีวา 
- หากปริมาณความชื้นยิ่งสูง ยิ่งทํา ใหคาพลังงานความรอนลดลง 

2. เตาเผาศพที่ใชนํ้ามันดีเซล (แบบ 2 หองเผา) 
- นํ้ามันดีเซลเปนนํ้ามันประเภทระเหยไดชา จุดเดือด 150 – 385 C 
- มีกล่ินเหม็นของนํ้ามัน และคราบเขมาจากการเผาไหม 

3. เตาเผาศพที่ใชกาซ LPG (แบบ 2 หองเผา) 
- กาซ LPG เปนผลิตภัณฑที่แยกออกจากกาซธรรมชาติ 
- ใหความรอนสูงกวา เกิดการเผาไหมที่สะอาดกวา และไมมีกล่ินเหม็น 
- กาซ LPG จะไมมีสีและไมมกีล่ิน แตใสกล่ินเพื่อใหทราบหากเกดิการรั่วไหล 

หลักเกณฑทางวิชาการและแนวทางปฏิบตัสิําหรับเตาเผาศพ 
ตามที่ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมติคร้ังที่ 2/2542 กําหนดคามาตรฐานความ

ทึบแสง (Opacity) ของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10 พรอมวิธีการตรวจวัดความ
ทึบแสงแบบ ริงเกิลมานน (Ringelmann's Method) ตามมาตรา 55 พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พรอมกับให กรมควบคุมมลพิษจัดทําหลักเกณฑทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานที่จะนํามาตรฐานความทึบแสงไปใชในการควบคุม
ปญหาเขมาควันจากเตาเผาศพ 

กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ จึงไดจัดทําหลักเกณฑทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติสําหรับเตาเผาศพ ดังตอไปนี้ 
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24 บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 

นิยาม Definition 

 

เตาเผาศพ หมายความวา สถานที่ที่จัดไว
สําหรับเผาศพ 
ความทึบแสง หมายความวา จํานวนรอยละ
ของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน
จากปลองเตาเผาศพ 

ลักษณะเฉพาะของเตาเผาศพ Performance Specification 

ควรมีลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้  
1. มีหองเผาอยางนอย 2 หองเผา โดยหองแรกเปน

หองเผาศพ และหองที่สองหรือหองสุดทาย
เปนหองเผากลิ่นกาซและควัน  

2. ระยะเวลาในการเผาไหม (Residence time) 
ของหองเผาที่สองหรือหองสุดทาย ไมนอยกวา  
1 วินาที  

3. อุณหภูมิ (Temperature) ในหองเผาที่สองหรือ
หองสุดทายไมตํ่ากวา 1,000 องศาเซลเซียส  

4. เช้ือเพลิงที่ใชในการเผาไหมเปนน้ํามันดีเซล
หรือกาซ  

5. มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิในหองเผาศพและ
หองเผากลิ่นกาซและควัน  

6. มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่จําเปน
เพื่อควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
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26 บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 

การเดินเตาเผาศพ Operation 

 

1. กอนทําการเผาศพใหทําการติดเตาเผาหองที่สองหรือ
หองสุดทายใหมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 900 องศาเซลเซียส  

2. ควบคุมอุณหภูมิในหองเผาที่สองหรือหองสุดทาย
ไมใหตํ่ากวา 1,000 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาที่มี
การเผาไหมในหองเผาที่หนึ่งหรือหองเผาศพ  

3. ระหวางการเผาศพ ใหทําการบันทึกอุณหภูมิใน        
หองเผาที่สองหรือหองสุดทายลงในแบบฟอรมบันทึก
ขอมูลการทํางานของเตาเผาศพ ใหรวบรวมเปนขอมูล
แสดงการทํางานเตาเผาศพ  

4. ทําการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือและเตาเผาศพตาม
คูมือการใชงานหรือคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเตา  

5. ใหทําการตรวจสอบความทึบแสงของเขมาควันจาก
เตาเผาศพขณะที่มีการเผาศพดวยวิธีริงเกิลมานนให
เปนไปตามมาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ของ
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ 10  

6. การควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานตองไมใชวิธีทํา
ใหเจือจาง 
 

 
  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 27 

 
 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

28 บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 

มาตรฐานความทึบแสงของเตาเผา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีประกาศบังคับใชกับเตาเผาศพแลว 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนพิเศษ 130 ง 
10 พฤศจิกายน 2546) 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดใหเตาเผาศพ
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูส่ิงแวดลอม 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดมาตรฐานคา
ความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
 สาระสําคัญของประกาศทั้งสองฉบับประกอบดวย การกําหนดใหเตาเผาศพที่สรางขึ้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนครและเขตเทศบาลเมือง เปนแหลงกําเนิด
มลพิษที่ตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูส่ิงแวดลอม โดยเตาเผาศพที่สรางใหมจะตอง
ทําตามมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพที่กําหนดไวทันที สวนเตาเผาศพที่
มีอยูแตเดิมในพื้นที่ดังกลาวตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวภายใน 2 ป 
นับตั้งแตวันที่ประกาศฉบับดังกลาวใชบังคับ 
 สําหรับ “คาความทึบแสง” ซ่ึงหมายถึง จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผาน
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพ ตามมาตรฐานกําหนดใหเขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพ
ตองมีคาความทึบแสงไมเกินรอยละ 10 เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน ทั้งนี้ 
วิธีการตรวจวัด การคํานวณ การบันทึกรวมทั้งการดําเนินการตางๆ ในการตรวจวัดใหเปนไปตามที่
กรมควบคุมมลพิษกําหนด 
 
ผลการตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 

• เตาเผาที่ใชฟน/ถานมีคาความทึบแสงระหวางรอยละ 12 – 90 
• เตาเผาที่ใชนํ้ามันดีเซลมีคาระหวางรอยละ 0 – 18 

 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 29 

ลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควันริงเกิลมานน 
 

แบบที่ 1  
  

 
รูปที่ 1 แสดงคาความทึบแสง  

เทากับรอยละ 0 
รูปที่ 2 แสดงคาความทึบแสง  

เทากับรอยละ 20 

  
รูปที่ 3 แสดงคาความทึบแสง  

เทากับรอยละ 40 
รูปที่ 4 แสดงคาความทึบแสง  

เทากับรอยละ 60 

  
รูปที่ 5 แสดงคาความทึบแสง  

เทากับรอยละ 80 
รูปที่ 6 แสดงคาความทึบแสง  

เทากับรอยละ 100  
  

แบบที่ 1  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

30 บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 

แบบฟอรมบันทึกขอมูลการทํางานของเตาเผาศพ 
แบบฟอรมบันทึกขอมูลการทํางานของเตาเผาศพ  
ช่ือ(วัด/ฌาปนสถาน)................................................................................................................................................ 
ต้ังอยูที่...................................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตเลขที่................/..................หมดอายุวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ............................... 
บันทึกขอมูลวันที่...................................เดือน.....................................................พ.ศ. ............................................ 
ผูบันทึกขอมูล........................................................................................................................................................... 

เวลา อุณหภูมิการเผาไหมหองท่ีสองหรือหองสุดทาย (องศาเซลเซียส) หมายเหตุ 
ช่ัวโมงที่ 1 นาทีที่ 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

    

ช่ัวโมงที่ 2 นาทีที่ 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

    

ช่ัวโมงที่ 3 นาทีที่ 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

    

 
หมายเหตุ : บันทึกขอมูลอุณหภูมิทุกๆ 10 นาที หรือตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการเผาศพ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 31 

ขอควรปฏิบตัใินการเผาศพอยางถูกวิธี 
• คัดแยกวัสดุที่ไมควรเผาออก เชน พวงหรีด โฟม พลาสติกที่ไมจําเปน กระดาษเงิน

กระดาษทอง วัสดุตกแตงโลง เชน เทพพนม ถานไฟฉาย หลอดไฟ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
• ตรวจสอบสภาพผนังเตา หัวเผา พัดลม ประตูเตา ใหพรอมสําหรับการเผาศพ 
• ตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงใหเพียงพอ 
• อุนหองเผาควัน (หองสุดทาย) ใหไดอุณหภูมิไมต่ํากวา 900 0C 
• ใสโลงศพและปดประตูเตาใหเรียบรอย 
• เดินระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ถามี) 
• ติดไฟหองเผาศพและควบคุมอุณหภูมิใหไมต่ํากวา 800 0C 
• ควบคุมอุณหภูมิของหองเผาศพและหองเผาควัน 
• หลังจากเผาศพหมดแลว ทําความสะอาดเตาเผา กวาดเถาออกใหหมด 
• ขณะทําความสะอาดเตาเผา ควรสวมหนากากและถุงมือเพื่อปองกันสารพิษทุกครั้ง 
• ตรวจเช็คสภาพเตาและอุปกรณวา ยังใชงานไดดีอยู 

 
หนวยงานรับผิดชอบที่เก่ียวของในการกาํกับดูแลการดําเนินงานของวดั และการเผาศพ 

1) กรมการศาสนา 
2) กระทรวงมหาดไทย 

- กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดั 

 4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

32 บทที่ 2  สถานที่เก็บ ฝงศพ และเตาเผาศพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน และวิธีปฏบิัติเกี่ยวกบัการขออนุญาตจัดตั้ง ดําเนนิการ 
และกอสรางสุสานและฌาปนสถาน 
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บทที่  3 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้ง ดําเนินการ 

และกอสรางสุสานและฌาปนสถาน 
 

ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 บัญญัติไววา 
มาตรา 6 หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน

เอกชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
มาตรา 7 เมื่อไดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน

เอกชนเสร็จแลว หามมิใหดําเนินการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  
“เจาพนักงานทองถิ่น” (มาตรา 4) หมายความวา 
(1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตหรือผูชวยผูอํานวยการเขตซึ่ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอซึง่

ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาลและเขต
เมืองพัทยา 

(3) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
สําหรับในเขตเทศบาล 

(4) ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือกรรมการสุขาภิบาลหรือพนักงานสุขาภิบาลซึ่ง
ประธานกรรมการสุขาภิบาลมอบหมาย สําหรับในเขตสุขาภิบาล 

(5) ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปลัดเมืองพัทยามอบหมายสําหรับใน
เขตเมืองพัทยา 
 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และ 
2. การขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน  



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

34 บทที่ 3  ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งดําเนินการ และกอสรางฯ 

โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา เชน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนตน 

3.1   อํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 
 ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดอํานาจหนาที่ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ไวดังนี้ 
 

เร่ือง เขต/พื้นที่ สถานที่ย่ืนคําขอ ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

กฎหมายที่
เก่ียวของ 

1) เทศบาล สํานักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี 
 

2) เมืองพัทยา 
 

ศาลาวาการ 
เมืองพัทยา 

ปลัดเมืองพัทยา 
 

1. การขอใบอนุญาตจัดตั้ง /
การตอใบอนุญาต / การ
ออกใบแทน / การยกเลิก
ใบอนุญาต / การออกใบ
แทน 3) นอกเขต/

พ้ืนที่ 1) - 2) 
ที่วาการอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด 

- พรบ. สุสาน
และฌาปน
สถาน พ.ศ. 
2528 

 

1) เทศบาล สํานักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี 
 

2) เมืองพัทยา 
 

ศาลาวาการ 
เมืองพัทยา 

ปลัดเมืองพัทยา 
 

2. การขอใบอนุญาต
ดําเนินการ/ การตอ
ใบอนุญาต / การออกใบ
แทน 

3) นอกเขต/
พ้ืนที่ 1) - 2) 

ที่วาการอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด 

- พรบ. สุสาน
และฌาปน
สถาน พ.ศ. 
2528 

 

1) เทศบาล 
 

สํานักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี 
 

2) อบต. 
 

ที่ทําการ อบต. นายก อบต. 
 

3. การขอใบอนุญาตกอสราง / 
แจงการกอสราง / การตอ
ใบอนุญาต 

3) เมืองพัทยา ศาลาวาการ 
เมืองพัทยา 

นายกเมืองพัทยา 

- พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 
2522 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3  ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งดําเนินการ และกอสรางฯ 35 

3.2   การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน มีหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ดังนี้ 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง 
  ขั้นตอนที่ 1  
  การยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ และสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชน (แบบ สฌ.1)  
  - เอกชน / นิติบุคคลยื่นแบบ สฌ.1 พรอมเอกสารและหลักฐานตอเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
  1. คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง (มาตรา 8) 

(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(4) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(5) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
กรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งผูแทนของนิติบุคคลตองมี

คุณสมบัติตาม 1) ถึง 5) ดวย 
  2. เอกสารและหลักฐาน  

• บุคคลธรรมดา 
(1) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตร

ประจําตัวประชาชนได หรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
(2) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
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(3) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ที่จะ
ใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานที่ขออนุญาตจัดตั้ง ซ่ึงผูขอรับ
ใบอนุญาตจะตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
ผืนนั้น 

(4) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานที่ขอ
อนุญาตจัดตั้งพรอมทั้งบริเวณใกลเคียง 

(5) แผนผังแสดงการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกิจการของสุสาน
และฌาปนสถานที่ขออนุญาตจัดตั้ง 

• นิติบุคคล 
(1) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล และวัตถุประสงคของนิติบุคคล 
(2) หลักฐานแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคลผูขอรับใบอนุญาต 
(3) เอกสารตามเอกสารของบุคคลธรรมดา (1) และ (2) ของผูแทนนิติ

บุคคลที่ลงลายมือช่ือในคําขอรับใบอนุญาต 
(4) เอกสารตามเอกสารของบุคคลธรรมดา (3) (4) และ (5) 

   สําหรับขั้นตอนที่ 1 ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน 
   ขั้นตอนที่ 2  
   การพิจารณาคําขอตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
   - พิจารณาและตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต สฌ.1 
   - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและทําเล สถานที่ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่

กําหนดไวตามกฎหมาย  
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หลักเกณฑ และเงื่อนไขของท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถาน (ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528)  

สถานที่เก็บหรือฝงศพ สถานที่เผาศพ 
1) สถานที่ต้ังตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1 ไร 
2) สถานที่ต้ังตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
3) สถานที่ต้ังตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่

ทองเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเปนพื้นที่
นันทนาการหรือเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

4) สถานที่ต้ังตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือ
สัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

5) สถานที่ต้ังตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือ
ถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ 
อยางนอย 50 เมตร หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใช
ในการจราจรสาธารณะ หวย แมน้ํา คลอง หรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชนอื่น อยางนอย 400 เมตร 
เวนแตในกรณีที่มีการปองกันมิใหกลิ่นและสิ่งปฏกูิล
รั่วไหล สถานที่ต้ังนั้นจะตองอยูหางจากทางน้ํา        
ไมนอยกวา 100 เมตร 

6) สถานที่ต้ังของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอง 
ไมอยูในเขตเมืองพัทยาหรือเทศบาล 

1) สถานที่ต้ังตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1 ไร 
2) สถานที่ต้ังตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
3) สถานที่ต้ังตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่

ทองเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเปนพื้นที่
นันทนาการหรือเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

4) สถานที่ต้ังตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือ
สัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

 
   ขั้นตอนที่ 3  
   เสนอเจาพนักงานทองถ่ิน (ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสุสานและ   
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528) พิจารณา 
   - เสนอผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหเจาพนักงานทองถ่ิน 

พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต 
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• เจาพนักงานทองถ่ิน 
    1) ในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล และเขตเมืองพัทยา 
     - ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปน

หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
    2) ในเขตเทศบาล 
     - นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี หรือพนักงานเทศบาล ซ่ึง

นายกเทศมนตรี มอบหมาย 
    3) เขตเมืองพัทยา 
     - ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงปลัดเมืองพัทยา

มอบหมาย 
     สําหรับขั้นตอนที่ 2 และที่ 3 ระยะเวลาดําเนินการไมควรเกิน 25 วัน 
นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานครบถวน  
   ขั้นตอนที่ 4  
   แจงผลการพิจารณา 
   - แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 3 วัน นับแตวันพิจารณา
แลวเสร็จ โดยมี 2 กรณี ดังนี้ 
    กรณีท่ี 1 เจาพนักงานทองถ่ินใหออกใบอนุญาต (ดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน 1 วัน) 
      -  ออกใบอนุญาตจัดตั้งใหผูยื่นคําขอ 

• แบบสฌ.2 สําหรับเอกชน 
• แบบสฌ.2 /1 สําหรับนิติบุคคล 

    กรณีท่ี 2 เจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาต 
      -  ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ รัฐมนตรี

ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ทราบคําสั่งไมออกใบอนุญาต
ให 
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    กฎเกณฑและเงื่อนไข 
• อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 1,000 บาท 
• ใบอนุญาตใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออก

ใบอนุญาต 
• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. 2528 (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรี         
วาการกระทรวงสาธารณสุข) 

 2. การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง (ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน) 
  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตาม 
แบบสฌ.5 พรอมใบอนุญาตจัดตั้ง หรือใบแทนตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ไมนอยกวา 30 วัน 
  กรณีท่ี 1 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
    - ออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม (แบบ สฌ.2 หรือ สฌ.2/1) 
  กรณีท่ี 2  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
    - ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี

ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ทราบคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตให 

  กฎเกณฑและเงื่อนไข 
• นิติบุคคลตองยื่นหลักฐานแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตพรอมกับ 
o แบบ สฌ.5 
o ใบอนุญาตจัดตั้งเดิม หรือใบแทนใบอนุญาตเดิม 

• อัตราคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท 
• ใบอนุญาตใหมใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออก

ใบอนุญาตใหใหม 
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• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 3. การออกใบแทนใบอนุญาตและการยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้ง (ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 วัน) 
  1) การออกใบแทนใบอนุญาต 
   ผูไดรับใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน 15 วัน 
นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 
   กฎเกณฑและเงื่อนไข 

• กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ 
• อัตราคาธรรมเนียมใบแทนฉบับละ 50 บาท 

  2) การยกเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนผูไดรับใบอนุญาตแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก 1. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
    2. กฎกระทรวง  (พ .ศ . 2543) และฉบับที่  2 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
    3. ตัวอยาง แบบ สฌ.1 แบบ สฌ.2 แบบ สฌ.2/1 และแบบ สฌ.5       

(ดูไดในภาคผนวก) 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการขอรับใบอนญุาตจัดตัง้สุสานและฌาปนสถาน 
 
  
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

   แบบ สฌ.2 - สําหรับบุคคลธรรมดา สฌ.2/1 - สําหรับนิติบุคคล 

หมายเหตุ :  - ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  1) การพิจารณาอนุญาตตองใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันไดรับคําขอที่ถูกตองและสมบูรณ 
(ขอ 6 (2)) 
  2) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 15 วัน นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ (ขอ 6 (3)) 
  - ระยะเวลาการดําเนินการตามผังภาพดังกลาว ไดปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการจากที่
กฎหมายกําหนด เพื่อใหสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 

รับคําขอรับใบอนุญาต 
ตามแบบ สฌ.1 

พรอมเอกสาร/หลักฐาน 

พิจารณา ตรวจสอบ 
คําขอและเอกสารหลักฐาน 

เสนอผูมีอํานาจอนุญาต พิจารณา 
(นายกเทศมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด) 

ผลการพิจารณา 

อนุญาต ไมอนุญาต 

แจงผล แจงผล 

1. ผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม 
2. อปท. ออกใบอนุญาตแบบแบบสฌ.2 หรือ สฌ 2/ 1 
    (ไมเกิน 1 วัน) 

ผูยื่นคําขอ 
ยื่นอุทธรณ ภายใน 30  วัน

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 15 วัน 

ไมเกิน 10 วัน 

ไมเกิน 3 วัน ไมเกิน 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ภายใน 30 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 
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3.3   การขอใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 มาตรา 7 กําหนดไววา “เมื่อได

จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนเสร็จแลว หามมิให
ดําเนินการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น” และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ขอ 8 กําหนดไววา “ผูใด
ประสงคจะดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหยื่น
คําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น” 

โดยมีขั้นตอนดําเนินการขอใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ดังตอไปนี้  

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. การขอรับใบอนุญาตดําเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1  
  การยื่นขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.3) ในขั้นตอน
การขอรับใบอนุญาต ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน 
  - ผูประสงคจะดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม 

แบบ สฌ.3 พรอมเอกสารและหลักฐานตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
  เอกสารและหลักฐาน 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
ไดหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

(2) สําเนาทะเบียนบาน 
(3) หนังสือยินยอมใหเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชนของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน เวนแต ผูขอเปนผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
นั้นเอง 

(4) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาว 
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  ขั้นตอนที่ 2  
   การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 
   - ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําขอ เอกสารและหลักฐาน 
  ขั้นตอนที่ 3  
   เสนอผูมีอํานาจอนุญาต 
   - เสนอผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหผูมีอํานาจอนุญาต

พิจารณาใหออกใบอนุญาต 
   สําหรับขั้นตอนที่2 และที่3 ระยะเวลาดําเนินการไมควรเกิน 15 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับคําขออนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานครบถวน 
  ขั้นตอนที่ 4  
   การแจงผลการพิจารณาและการออกใบอนุญาต 
   - แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  3 วัน นับตั้งแตวัน

พิจารณาแลวเสร็จ โดยมี 2 กรณี ดังนี้ 
    กรณีท่ี 1 เจาพนักงานทองถ่ินใหออกใบอนุญาต (ดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน 1 วัน) 
      - ออกใบอนุญาตใหผูยื่นคําขอตาม แบบ สฌ. 4 
    กฎเกณฑและเงื่อนไข 

• อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 500 บาท 

• ใบอนุญาตใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออก
ใบอนุญาต 

    กรณีท่ี 2 เจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาตให 
- ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี 

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งไมออกใบอนุญาตให 
• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. 2528 คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการขอรับใบอนญุาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
หมายเหตุ : - ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  1) การพิจารณาอนุญาตตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับคําขอ ที่ถูกตองและ

สมบูรณ (ขอ 9 (2)) 
  2) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 15 วัน นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ (ขอ 9 (3)) 
  - ระยะเวลาการดําเนินการตามผังภาพดังกลาว ไดปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการจากที่
กฎหมายกําหนด เพื่อใหสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 

รับคําขอรับใบอนุญาต 
ตามแบบ สฌ.3 

พรอมเอกสาร/หลักฐาน 

พิจารณา ตรวจสอบ 
คําขอและเอกสาร/หลักฐาน 

เสนอผูมีอํานาจอนุญาต พิจารณา 
(นายกเทศมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด) 

ผลการพิจารณา 

อนุญาต ไมอนุญาต 

แจงผล แจงผล 

- ผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม 
- อปท. ออกใบอนุญาตแบบ สฌ.2 หรือสฌ.2/1 
  (ไมเกิน 1 วัน) 

ผูยื่นคําขอยื่นอุทธรณ 
ภายใน 30 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 10 วัน 

ไมเกิน 5 วัน 

ไมเกิน 3 วัน ไมเกิน 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ภายใน 20 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 
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 2. การขอตอใบอนุญาตดําเนินการ (ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน) 
  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ตามแบบ แบบ สฌ. 6 พรอมใบอนุญาตดําเนินการหรือใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน
กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวา 30 วัน 
  กรณีท่ี 1 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรใหตออายุใบอนุญาต 
    - ออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม (แบบ สฌ.4) 
  กฎเกณฑและเงื่อนไข 

• อัตราคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตฉบับละ 500 บาท 
• ใบอนุญาตใหมใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ 3 นับแตปที่ออก

ใบอนุญาตใหใหม 
  กรณีท่ี 2  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

- ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ทราบคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตให 

• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 3. การออกใบแทนใบอนุญาตดําเนินการ (ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน) 
  ผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน 15 วัน นับแต
วันทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
  กฎเกณฑและเงื่อนไข 

• กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
• อัตราคาธรรมเนียมใบแทน ฉบับละ 50 บาท 

หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก 1. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
    2. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
    3. ตัวอยาง แบบ สฌ.3 แบบ สฌ.4 และแบบ สฌ.6  
     (ดูไดในภาคผนวก) 
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3.4   การกอสรางสุสานและฌาปนสถาน 
 เมื่อผูขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปน
สถานแลว ใหผูที่ไดรับอนุญาต ดําเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตกอสรางสุสานและฌาปนสถาน ตาม
รายละเอียดการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไดยื่นขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานไว ตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ เงื่อนไขที่กําหนดไว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้ง
กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนตน รายละเอียด
และขั้นตอนในการดําเนินการกอสรางสุสานและฌาปนสถาน มีดังนี้ 

 การขออนุญาตหรือการแจงการกอสราง 
 การขออนุญาตกอสรางสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร         
พ.ศ. 2522 มี 2 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 การขอใบอนุญาตกอสราง ตามมาตรา 21 ซ่ึงจําเปนตองไดรับอนุมัติกอนจึง
จะดําเนินการกอสรางได 
 กรณีที่ 2 การขอรับใบแจงการกอสราง ตามมาตรา 39 ทวิ ซ่ึงเปนการแจงขอมูลและ
เอกสารใหครบถวนแลวสามารถดําเนินการกอสรางไดทันที ไมตองรออนุมัติ แตในกรณีนี้ ตองมี
ผูรับผิดชอบงานออกแบบ คํานวณอาคาร ตองเปนวุฒิสถาปนิกและวุฒิวิศวกร รวมถึงมีสถาปนิก
และวิศวกรผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 
 การดําเนินการทั้ง 2 กรณี มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  กรณีท่ี 1  การขอใบอนุญาตกอสราง 
  แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
อนุมัติออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจาหนาที่รับคําขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
นายตรวจ 

ตรวจสถานที่ ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง / วิศวกร) 

เจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ออกใบอนุญาต อ.1 และแจงผูขอ (แบบ น.1) 

แจงผูขอใหแกไขแบบ 
ใหถูกตอง (แบบ ค.1) 

ไมเกิน 1 วัน 

ถูกตอง 

ไมเกิน 15 วัน เห็นชอบ 

ไมเกิน 5 วัน 

ไมเกิน 1 วัน ครบถวน 

แจงใหจัดสงเอกสาร 
ใหครบถวน ไมเกิน 1 วัน 

ไมครบถวน 

ไมเกิน 8 วัน 

ไมถูกตอง 

สั่งไมออกใบอนุญาต อ.1 และแจงผูขอ (แบบ น.2) 

(เจาพนักงานทองถิน่) 

ภายใน 30 วัน 

เห็นชอบ 
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  กรณีท่ี 2  การขอรับใบแจงการกอสราง 
  แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะกอสราง
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
หมายเหตุ -  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เรื่อง การลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารจากเดิม
ภายใน 45 วัน ปรับลดเปนภายใน 30 วัน 

 - ในกรณีที่ไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน 
15 วัน 

รับการยื่นแจง 
และเก็บคาธรรมเนียม 

(เจาหนาที่รับเรื่อง) 

ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

(นายตรวจ) 

ตรวจสอบเอกสาร 
ประกอบการยื่นแจงฯ 

(นายชาง / วิศวกร) 

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ 
สถานที่ สภาพที่สาธารณะ 
แผนผังบริเวณ แผนที่สังเขป 

(นายตรวจ) 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง / วิศวกร) 

เจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

เจาพนักงานทองถิน่รับทราบและมีหนังสือแจง 
ผูยื่นแจงทราบการยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ 

ตรวจแบบยื่นแจง 

แจงผูยื่นแจง 
แกไขใหถูกตอง 

ภายใน 120 วัน นับแตออก 
ใบอนุญาตหากพบการกระทําผิด 
แบบก็แจงใหแกไข (มาตรา 39 ตรี) 

ออกคําสั่งตามมาตรา 40, 41, 
42 และ 43 แลวแตกรณี 

(ในวันที่แจง) 

ในวันที่แจง 

1 วัน 

ไมถูกตอง 

เห็นชอบ

ไมเกิน 8 วัน 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน แกไขเอกสาร 
และแบบ ไมแกไขแบบ 

ไมเกิน 3 วัน ภายใน 30 วัน 

ไมเกิน 5 วัน 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3  ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งดําเนินการ และกอสรางฯ 49 

 1) เงื่อนไขการออกใบอนุญาตหรือใบรับแจง 
  การกอสรางสุสานและฌาปนสถาน ซึ่งเปนอาคารสาธารณะตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 สามารถ
ดําเนินการได 2 วิธี คือ 1) ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 และ 2) การแจงตามมาตรา 39 ทวิ ในการ
ขอรับใบอนุญาตกอสรางหรือใบแจงการกอสราง ตามพระราชบัญญัติดังกลาว มีเงื่อนไขตาม
มาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ และมาตรา 39 ทวิ ดังนี้ 
  มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 
  มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่
กฎกระทรวงกําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร
ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบ และ
คํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย 
   (ก) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
   (ข) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
   (ค) ช่ือของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและจะตองไมเปน
ผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
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   (ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
   (จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบ
อาคาร เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวา
การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ทุกประการ 
   (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ
คํานวณของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) 
และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 
  (2) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณี
ที่เปนการแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
  ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น
ภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 
  “มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถ่ินไดดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 
แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน และมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุม
งาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหบุคคล
เชนวานั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เพื่อ
พิสูจนวาเปนการกระทําของผูอ่ืน หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน ใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุม
อาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก” (พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) 
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 2) ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตหรือใบแจง 
  จากเงื่อนไขตางๆ ในมาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ และมาตรา 39 ทวิ อาจกําหนดขั้นตอน
ในการขอรับใบอนุญาตการกอสรางหรือใบแจงการกอสรางได ดังนี้ 
  กรณีขอใบอนุญาตกอสราง 
  แผนผังตามมาตรา 21 
  ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมเอกสาร / หลักฐาน แบบแปลนอาคาร
และการคํานวณ 
  ขั้นตอนที่ 2 เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณา 
  ขั้นตอนที่ 3 เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาการออกใบอนุญาตหรือไมออก 
     ใบอนุญาตภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
  ขั้นตอนที่ 4 เจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 

  อนึ่งการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3 ถาไมสามารถดําเนินการไดภายใน 45 วัน อาจ
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวๆ ละไมเกิน 45 วัน 

• เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นตอพนักงานทองถ่ิน มีดังนี้ 
(1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.1) จํานวน 1 ชุด 
(2) กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา - สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน

ของผูขออนุญาต 
 กรณีผูขอเปนนิติบุคคล - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) 
จํานวน 1 ชุด 

(3) สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด 

    กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน 
    ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือ

สําเนาสัญญาเชาที่ดิน 
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(4) หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน 
(5) หนังสือยินยอมของเขตที่ดินตางเจาของ 
(6) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล ผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด 
(7) หนังสือรับรองของผูประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ

และคํานวณโครงสรางอาคาร 
(8) หนังสือรับรองของผูประกอบอาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบ

งานสถาปตยกรรม 
(9) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด 
(10) รายการคํานวณโครงสรางพรอมลงลายมือช่ือ จํานวน 1 ชุด 
(11) รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   ในขั้นตอนในการรับเรื่อง (ขั้นตอนที่ 1) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารหลักฐาน อาจมีการทําตารางบัญชีสําหรับตรวจ (Checklist) ตามตัวอยาง 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3  ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งดําเนินการ และกอสรางฯ 53 

บัญชีเอกสารหลักฐานที่ยื่นพรอม แบบ ข.1 
    มี   ไมมี 1) แบบ ข.1 จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 2) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 4) สําเนาทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 5) สําเนาโฉนดที่ดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 6) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน หรือ  

   สําเนาสัญญาเชาท่ีดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 7) หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 8) หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 9) สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทน  

   นิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 10) หนังสอืรับรองของวิศวกรผูออกแบบโครงสราง จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 11) หนังสอืรับรองของสถาปนิกผูออกแบบ  

   สถาปตยกรรม จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมมี 12) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบ  

   แบบแปลน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 13) รายการคํานวณโครงสราง จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 14) รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน ……….. ชุด 

 
• เจาพนักงานทองถ่ิน หมายถึง 

1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวน

จังหวัด 
3) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
4) ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดสําหรับเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
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   เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดรับใบอนุญาตแลวใหมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงาน
กับวันเริ่มตน และวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบพรอม
ทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย (จากมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
   กรณีขอรับใบแจง 
   แผนผังตามมาตรา 39 ทวิ 
   การกอสรางอาจดําเนินการไดโดยไมตองขอรับใบอนุญาต แตตองแจง
เจาพนักงานทองถ่ินทราบ และดําเนินการตามรายละเอียดตามมาตรา 39 ทวิ ซ่ึงไดเสนอไปแลวใน 
ขอ 1) เงื่อนไขการออกใบอนุญาตหรือใบรับแจง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเรื่องการแจงการกอสรางพรอมหลักฐานและเอกสาร 
   ขั้นตอนที่ 2 เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบเอกสาร 
   ขั้นตอนที่ 3 เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบโฉนดที่ดิน สภาพที่ดิน ทําผัง

บริเวณและแบบสังเขป 
   ขั้นตอนที่ 4 เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบ 
   ขั้นตอนที่ 5 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบ 
   ขั้นตอนที่ 6 แจงใหผูยื่นแจงทราบ 

• เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นตอพนักงานทองถ่ิน 
(1) หนังสือแจงความประสงคจะกอสรางอาคาร (แบบ อปท.1) จํานวน 5 ชุด 
(2) หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร (แบบ อปท.5) ของ

วิศวกรผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร 
(3) หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของสถาปนิกผูออกแบบอาคาร 

(แบบ อปท.5) 
(4) หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรโยธาผูควบคุมงานโครงการ

สรางอาคาร (แบบ อปท.5) 
(5) หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมงาน (แบบ 

อปท.5) 
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 กรณีผูยื่นแจงเปนบุคคลธรรมดา 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูยื่นแจง 
    กรณีผูยื่นแจงเปนนิติบุคคล 
    ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือ

สําเนาสัญญาเชาที่ดิน 
(6) สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนาม

รับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด 
    กรณีผูยื่นแจงไมใชเจาของที่ดิน 

ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือ
สําเนาสัญญาเชาที่ดิน 

(7) หนังสือมอบอํานาจผูยื่นแจง 
(8) หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน 
(9) หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ 
(10) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล ผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด 
(11) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด 
(12) รายการคํานวณโครงสรางพรอมลงลายมือช่ือ จํานวน 1 ชุด 
(13) รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

  สําหรับตารางบัญชีสําหรับตรวจสอบ (Checklist) ของเอกสารหลักฐานประกอบการ
ยื่นขอใบรับแจงอาจทําตามตัวอยางบัญชีสําหรับตรวจสอบในกรณียื่นขอใบอนุญาตกอสรางได 

หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก  1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     2. มาตรฐานการควบคุมอาคาร ลําดับที่ 108 ของกรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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3.5   การควบคุมและกํากับดูแล 
 เพื่อใหการดําเนินการสุสานและฌาปนสถานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ินและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูรับบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ควรจัดใหมีการควบคุมและกํากับดูแล ดังนี้ 
 1) ดานสถานที่และสิ่งกอสราง 
  เจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานงานกับบุคลากร
ของหนวยงานอื่นในทองถ่ิน เชน บุคลากรดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอมในการตรวจสอบดูแล
ส่ิงกอสรางและการใชสถานที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
อยางนอยควรไปตรวจสอบปละหนึ่งครั้ง 
 2) ดานเตาเผาศพ 
  เจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ภาครวมถึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษดวยในการ
ตรวจสอบการใชเตาเผาและตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผา เพื่อจะไดให
ผูรับผิดชอบไดควบคุมแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด 
 3) ดานประชาชนและผูใชบริการ 
  เจาพนักงานทองถ่ินควรจัดใหมีตูรับความคิดเห็นหรือชองทางที่จะใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นในการใชบริการหรือการไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของสุสานและ 
ฌาปนสถาน หรือเจาพนักงานทองถ่ินอาจจะออกไปเก็บขอมูลจากประชาชนและผูใชบริการ 
เพื่อที่จะไดนํามาประกอบในการควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
เปนไปอยางมีประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 
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3.6   บุคลากรในการบริหารจัดการ 
 บุคลากรที่เปนเจาพนักงานทองถ่ินในการดูและบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินการ
สุสานและฌาปนสถานที่อยูในทองถ่ินนั้นๆ ควรมีความรูในดานกอสราง โดยมีคุณวุฒิอยางต่ํา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการกอสราง เนื่องจากภาระงานสวนใหญจะเกี่ยวกับการ
ใชพื้นดิน การกอสรางและการดูแลเตาเผาศพ อยางไรก็ตามแมจะมีพื้นความรูทางดานการกอสราง
แลวก็ตาม ก็นาจะไดสงไปอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษที่เกี่ยวกับการเผาศพเพิ่มเติม
ขึ้นดวย 

3.7   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสุสานและฌาปนสถาน 
 ในการบริหารจัดการสุสานและฌาปนสถานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประเด็น
ที่ควรพิจารณาในการพัฒนา ดังนี้ 
 1) การออกขอบัญญัติเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะในพื้นที่ซ่ึงมีความสําคัญของปญหามลพิษ
ทางอากาศมาก เชนพื้นที่ชุมชนหนาแนน หรือแหลงทองเที่ยว ควรเรงออกขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อ
ใชในการกํากับดูแลปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ 
 2) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถานกลาง 
  เนื่องจากในการพัฒนาฌาปนสถานหรือเตาเผาที่ใชในการเผาศพจะมีคาใชจาย
คอนขางสูง ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินนาจะไดมีการพิจารณาจัดใหมีฌาปนสถานกลาง 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินนั้นใชประโยชนโดยอาจทําได 2 วิธี คือจัดสรางฌาปนสถานขึ้นใหม 
หรือพัฒนาปรับปรุงฌาปนสถานเดิมแหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหงใหเปนฌาปนสถานกลางของ
ทองถ่ินนั้นก็ได 
 3) สนับสนุนใหมีการพัฒนาปรับปรุงฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพื้นที่ซ่ึงมีความสําคัญของปญหามลพิษทางอากาศ
จากเตาเผาศพ อาจตั้งงบประมาณ หรือประสานขอรับงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานปรับปรุงเตาเผาศพของวัดในพื้นที่ ใหไดมาตรฐานตามที่ทางการ
กําหนดหรือปรับปรุงใหลดการปลอยมลพิษลงใหมากที่สุด 
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 4) รณรงคใหจัดการศพดวยวิธีเผาศพ 
  การจัดการศพดวยวิธีฝงศพถาวรทําใหเหลือพื้นที่ดินที่จะใชประโยชนอยางอื่น
ลดลงยิ่งนานวันพื้นที่ดินก็จะลดลงเรื่อยๆ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการรณรงค
ประชาสัมพันธถึงขอดีของการจัดการศพดวยวิธีเผาศพใหประชาชนในทองถ่ินทราบและเปลี่ยน
ความเชื่อมาจัดการศพดวยวิธีเผาศพก็จะชวยลดการใชพื้นที่ดินของทองถ่ินนั้นลงไดสวนหนึ่ง 
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ตัวชี้วัดสุสานและฌาปนสถาน  
มาตรฐาน รายละเอียดมาตรฐาน 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
1. การดําเนินการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน   
 1.1 มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติของบุคคล/นิติบุคคล และ

สถานที่ต้ัง สุสาน/ฌาปนสถาน รายการที่จะตองตรวจสอบดังนี้ 
  

  1) คุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต  - 
   (ตามแบบ สฌ.1 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. สุสาน

และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528) 
  

  2) เอกสารและหลักฐานของผูขอรับใบอนุญาตหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน แผนที่และผังการใชที่ดิน (ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2543 ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  ขอ 1 และ 2) 

 - 

  3) ตรวจสอบพิจารณาสถานที่ที่ใชในการขอจัดตั้งสุสานและ              
ฌาปนสถาน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของที่ต้ังสุสานและ          
ฌาปนสถาน (ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  ขอ 3  และ  4) 

 - 

 1.2 การขอตออายุและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง   
  1) มีการตรวจเอกสารและหลักฐานตามแบบ สฌ.5 และดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน 3 วัน 
 - 

  2) มีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการสุสานและฌาปนสถาน  - 
  3) จัดระบบแจงเตือนการตอใบอนุญาตจัดตั้ง -  

2. การดําเนินการขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน   
 2.1 การขอรับใบอนุญาตดําเนินการ มีการตรวจเอกสารประจําตัวของ                

ผูขอรับใบอนุญาตและภาพถายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ตามแบบ สฌ.3 

 - 

 2.2 การขอตอใบอนุญาตและออกใบแทน   
  1) มีการตรวจเอกสารและหลักฐานตามแบบ สฌ.6 และดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน 3 วัน 
 - 

  2) มีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการสุสานและฌาปน
สถาน  

 - 

  3) จัดระบบแจงเตือนการตอใบอนุญาตดําเนินการ -  
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รายละเอียดมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 

3. การกอสรางสุสานและฌาปนสถาน   
  ดําเนินการตามมาตรฐานการควบคุมอาคาร ลําดับที่ 108 ของ           

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 - 

4. ตัวชี้วัดเตาเผาศพ   
 4.1 นอกเขตเทศบาล   
  1)  เตาเผาศพชนิดปด มี 1 หองเผา  - 
  2)  เตาเผาศพชนิดปด มี 2 หองเผา  -  
  3)  ใชถานหรือน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง  - 
  4)  ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง -  
  5)  คาความทึบแสงของเขมาควันของเตาเผาศพชนิดใชถานหรือฟน 

     -  เกินรอยละ 50-90 
     -  ไมเกินรอยละ 50 

 
 

- 

 
- 

 
  6)  คาความทึบแสงของเขมาควันของเตาเผาศพชนิดใชน้ํามันดีเซล 

     -  เกินรอยละ 10-18 
      -  ไมเกินรอยละ 10 

 
 

- 

 
- 

 
  7)  เตาเผาศพชนิดสองหองเผา -  
 4.2 ในเขตเทศบาล   
  1)  เตาเผาศพจะตองเปนแบบ 2 หองเผา  - 
  2)  เช้ือเพลิงในการเผาศพตองใชน้ํามันดีเซลหรือกาซ LPG  - 
  3)  ความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 

     -  ไมเกินรอยละ 10 
 

 
 

- 
  4)  เตาเผาศพแบบสองหองเผาและปอนศพดวยเครื่องอัตโนมัติ       

เพื่อใหควบคุมอุณหภูมิหองเผาศพไดอยางคงที่ 
-  
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มาตรฐาน 
รายละเอียดมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 

5. สถานที่เก็บศพและฝงศพ   
 5.1 ลักษณะโครงสรางของสถานที่เก็บศพ   
  1)  มีกําแพงกั้นโดยรอบ มีประตูเขาออก  - 
  2)  ที่เก็บศพหางจากกําแพงตาม 1) ไมนอยกวา 2 เมตร  - 
  3)  ที่เก็บศพทําดวยคอนกรีตหรือกออิฐถือปูนและทําเปนซองสูงจาก

พ้ืนทางเดินไมนอยกวา 50 ซม. 
 - 

  4)  ที่เก็บศพตองมีฝาปดและกวางพอที่จะเคลื่อนยายศพไดโดยสะดวก  - 
  5)  ภายในซองเก็บหีบศพตองมีฐานรองสูงกวาพื้น 10 ซม.  - 
  6)  มีรางระบายสิ่งปฏิกูลลงบอเกรอะซึม  - 
  7)  มีบอบําบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักวิชาการ -  
 5.2 ลักษณะโครงสรางของสถานที่ฝงศพ   
  1)  ที่ฝงศพอยูหางจากแนวเขตสถานที่อยางนอย 4 เมตร  - 
  2)  หลุมศพแตละหลุมหางกันไมนอยกวา 50 ซม.  - 
  3)  หีบศพหรือหอ/ที่บรรจุศพต่ํากวาพื้นดินไมนอยกวา 1  เมตร  - 
  4)  มีการเก็บศพเกาออกไปไวในภาชนะหรือซองขนาดเล็ก  เพื่อใช

พ้ืนที่เดิมฝงศพใหมได 
-  

  5)  มีการประชาสัมพันธใหจัดการศพดวยวิธีเผา -  
 5.3 การตรวจสอบที่เก็บศพและฝงศพ -  
  1) มีการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง  - 
  2) มีการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของรวมตรวจสอบ -  

6. การดําเนินการฌาปนกิจสงเคราะห   
 6.1 มีการตรวจคุณสมบัติของผูริเริ่มจัดตั้งสมาคม ตามแบบ ส.ฌ.1 และ 

ส.ฌ.2  รวมทั้งแผนผังที่ต้ังสมาคมพรอมการตรวจเอกสาร หลักฐาน 
 - 

 6.2 หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่ในการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 

 - 

 6.3 มีงานสถิติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  - 
 6.4 มีงานสถิติสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  - 
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มาตรฐาน 
รายละเอียดมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 

 6.5 มีการตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดานการดําเนินงาน
และดานการเงิน 

 - 

 6.6 มีการอบรมเจาหนาที่ในการดําเนินการทางดานปฏิบัติงานและการเงิน
ใหมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่บังคับใชอยู 

-  

 6.7 มีการประชาสัมพันธและคําช้ีแจงในการเขาเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหที่เขาใจงาย 

-  

 6.8 มีการรายงานผลดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนประจํา
ทุก 3 เดือน 

-  

 
 

3.8   ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ 
 จากการจัดใหมีมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานตลอดจนการที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการพัฒนาหรือหาแนวทางในการพัฒนาในเรื่องของสุสานและ 
ฌาปนสถานใหไดตามมาตรฐานทั้งการจัดการและดานสิ่งแวดลอม จะทําใหประชาชนในทองถ่ิน
นั้นไดรับประโยชนหลายประการ เชน 
 1) ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในการจัดตั้งหรือดําเนินการเกี่ยวกับสุสานและ 
ฌาปนสถาน 
 2) ทําใหส่ิงแวดลอมในชุมชนดีขึ้น โดยเฉพาะการลดมลพิษทางอากาศ 
 3) ทําใหการใชประโยชนที่ดินในทองถ่ินทําไดอยางคุมคา 
 4) ทําใหประชาชนลดคาใชจายในการจัดงานศพลงได 
 5) ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ ดีขึ้น 
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บทที่  4 
การฌาปนกิจสงเคราะห 

   
 หลักการของการฌาปนกิจสงเคราะห คือการมุงสงเคราะหเฉพาะเมื่อมีการตายเกิดขึ้น
โดยประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือเกื้อกูลกันเอง ซ่ึงกลุมพลังของประชาชนนี้จะเปนรากฐาน
สําคัญอันนําไปสูความมั่นคง เข็มแข็งของครองครัว ชุมชน และสังคมอยางแทจริง  
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ถายโอนงานฌาปนกิจสงเคราะหใหแก เทศบาล เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร คือ  

- การรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
- งานสถิติและทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
- งานตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

และโดยที่ภารกิจเหลานี้เปนภารกิจใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปฏิบัติงานจึงตอง
มีการรวบรวมแนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ และเงื่อนไขจากกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตอไป 

4.1   การจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 ขั้นตอนและรายละเอียดในการดําเนินการ (ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2546) มีดังนี้ 
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 4.1.1 ขั้นตอนการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

รับการยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบ ส.ฌ.1 
พรอมเอกสาร / หลักฐานรับชําระ

คาธรรมเนียมพรอมลงทะเบียนเลขทีค่ําขอ 
(เจาหนาที่รับเรื่อง) 

ตรวจสอบ พิจารณาคําขอ เอกสาร 
พิจารณาอนุญาต 

(นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

ผลการพิจารณา 

ถูกตอง 

รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดง 
การจดทะเบียนตามแบบ ส.ฌ.3 

(นายทะเบยีน) 

ไมรับจดทะเบียน 
(นายทะเบยีน) 

ชําระคาธรรมเนียม ใบ ส.ฌ.3 
(เจาหนาที่การเงิน) ไมแกไข แกไข 

แจงผูเร่ิมกอตั้ง 
(นายทะเบยีน) 

แจงการจดทะเบียนให 
นายทะเบยีนกลาง 

(นายทะเบยีน) 

แจงใหผูเร่ิมกอตั้งแกไข 
ภายใน 30 วัน 
(นายทะเบยีน) 

แจงคําสั่งไมจดทะเบียน 
(นายทะเบยีน) 

อุทธรณ คําสั่งภายใน 30 

ไมถูกตอง 

รับใบ ส.ฌ.3 และขอบังคับ 

ภายใน  22  วัน 

ไมเกิน 1  วัน

ไมเกิน 10 วัน 

ไมเกิน 4 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 5 วัน 

ไมเกิน 4 วัน 

ไมเกิน 4 วัน 

ขั้นตอนที่ 1 (ภายใน 1 วัน) 

ขั้นตอนที่  2 

ขั้นตอนที ่ 3 
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 ขั้นตอนที่ 1 รับคําขอจดทะเบียน (ดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน 1 วัน) ใหผูเร่ิมกอการ
จัดตั้งจํานวนไมนอยกวา 7 คน ยื่นคําขอตามแบบ ส.ฌ.1 พรอมดวย
เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

    1) ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จํานวน 3 ฉบับ 
    2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบานของผูริเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคน 
    3) ประวัติของผูริเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคนตามแบบ ส.ฌ.2 
    4) แผนผังที่ตั้งสํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
    5) หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่เพื่อเปนที่ตั้งของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 
    6) เอกสารอื่นๆ (ถามี) 
 ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบ-รับจดทะเบียน  
 กรณีที่ 1 ถาการยื่นคําขอไดปฏิบัติถูกตองครบถวนใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและ
ใหออกใบสําคัญตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (แบบ ส.ฌ. 3) ใหสมาคมนั้น 
 กรณีที่ 2 ถาการยื่นคําขอนั้น นายทะเบียนเห็นวามิไดปฏิบัติตามใหถูกตองครบถวนให
นายทะเบียนมีคําสั่งใหผูยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เมื่อแกไขเปลี่ยนแปลงถูกตองแลว
ใหนายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหสมาคมนั้น 
 ถาผูยื่นคําขอไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันทราบคําสั่ง
นายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน พรอมแจงคําสั่งไมรับจดทะเบียนพรอม
เหตุผลไปยังผูขอภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นคําขอ 
 ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั ่งตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือยื ่นตอ          
นายทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแตไดรับแจงคําสั่งและใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณไปยัง
ปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 
 ปลัดกระทรวงตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันยื่นอุทธรณ และคําวินิจฉัย
ของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 
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 ขั้นตอนที่ 3  ใหนายทะเบียนประจําทองที่แจงการจดทะเบียนสมาคมใหนายทะเบยีน
กลางเพื่อดําเนินการประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

    (ตัวอยาง แบบ ส.ฌ.1 ส.ฌ.2 และ ส.ฌ.3 ดูไดจากภาคผนวก) 
 สําหรับคุณสมบัติของผูริเร่ิมกอตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามประกาศกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เร่ือง คุณสมบัติของผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2546 มีดังนี้ 
 1) มีสัญชาติไทย 
 2) มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ 
 3) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 4) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในจังหวัดที่ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 5) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง 
 6) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 7) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 
 8) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ส่ังใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 9) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 
 4.1.2 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
  (ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน) 
 ขั้นตอนที่ 1 รับคําขอ พรอมเอกสาร ดังนี้ 
   1) รายงานการประชุมที่มีมติใหมีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   2) ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเฉพาะสวนที่เขาไปเพิ่มเติม 
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 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ-จดทะเบียน 
 เมื่อไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐานจากผูยื่นขอแลวใหนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากเห็นวาเอกสารหลักฐาน
ถูกตองครบถวนและเขาหลักเกณฑที่รับจดทะเบียนไดใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมและให
นายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามแบบ ส.ฌ.5 ใหแก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาในการขอจดทะเบียนมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนหรือ
ในกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งใหดําเนินการเชนเดียวกันกับกรณีที่ 2 ของขั้นตอนที่ 2 ในการ       
จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (ขอ 3.1.1) 
(ตัวอยางแบบ ส.ฌ.4 และแบบ ส.ฌ.5 ดูไดจากภาคผนวก) 
 4.1.3 การขอจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน) 
 ขั้นตอนที่ 1  รับคําขอ พรอมเอกสาร ดังนี้ 
   1) รายงานการประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีมติแตงตั้ง

และเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   2) ประวัติกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ฌ.2 
   3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการทุกคน 
   4) เอกสารอื่นๆ (ถามี) 
 ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบ-จดทะเบียน แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการ 
   ปฏิบัติเชนเดียวกันกับขั้นตอนที่ 2 ของขอ 3.1.2 และใชใบสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการตามแบบ ส.ฌ.7 
   (ตัวอยางแบบ ส.ฌ.6 และแบบ ส.ฌ.7 ดูไดจากภาคผนวก) 
 4.1.4 อัตราคาธรรมเนียม 
  1) คําขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 
   สงเคราะห  ฉบับละ 100 บาท 
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  2) คําขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติม 
   ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 50 บาท 
  3) คําขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัว 
   กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 50 บาท 
  4) คําขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับ 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 50 บาท 
  5) คําขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   อยางอื่น นอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ฉบับละ 25 บาท 
  6) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม 
   ฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 500 บาท 
  7) ใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 100 บาท 
  8) การรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ  
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 25 บาท 

4.2   งานสถิติและทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 4.2.1 งานสถิติ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรทําสถิติของจํานวนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
และสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 
  1) สถิติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   - จํานวนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทั้งหมดของทองถ่ินที่ไดจดทะเบยีนไว 

โดยแยกเปนจํานวนเดิมและที่จดทะเบียนใหมในปที่ทําสถิติ 
   - จํานวนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ลมเลิก 
   - จํานวนรวมทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในทองถ่ินนั้น 
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  2) สถิติสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   จากรายงานที่แตละสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในทองถ่ินตองสงใหนาย
ทะเบียนประจําทองที่ในแตละป องคกรปรกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหมีการจัดทําสถิติของ
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหทั้งหมดของทองถ่ินไดโดยอาจประกอบดวยจํานวนตางๆ เชน 
   - จํานวนสมาชิกยกมาตนป 
   - จํานวนสมาชิกเพิ่มระหวางป 
   - จํานวนสมาชิกตายระหวางป 
   - จํานวนสมาชิกลาออกระหวางป 
   - จํานวนสมาชิกถูกคัดชื่อออกระหวางป 
   - สมาชิกคงเหลือส้ินป 
   - จํานวนเงินไดจากการจายคาสมาชิกสงเคราะห 
   - อ่ืนๆ 
   ตัวอยางตาราง เชน 

สถิติการรับสมาชิกของสมาคมฯ ป 2540-21 สิงหาคม 2545 
ลําดับ รายการ 2540 2541 2542 2543 2544 มกราคม – 

21 ส.ค. 2545 
หมายเหตุ 

1. สมาชิกยกมาตนป 5,294 6,073 6,277 6,325 6,409 6,539  
2. สมาชิกเพิ่มระหวางป 1,270 879 484 518 408 326  
3. สมาชิกตายระหวางป 192 232 229 240 228 164  
4. สมาชิกลาออกระหวางป 8 60 19 39 8 2  
5. สมาชิกถูกคัดช่ือ 291 383 188 155 42 50  
6. สมาชิกคงเหลือสิ้นป 6,073 6,277 6,235 6,409 6,539 6,649  
7. สมาชิกเพิ่มสุทธิ 779 204 48 84 130 110  
8. สมาชิกจายเงินสงเคราะห 3,840 4,176 4,122 4,320 4,104 2,952  
 ศพคนละ/ตอป        

หมายเหตุ 1. ถาเพิ่มสมาชิกอีก 1,500 ราย สามารถลดเงินสงเคราะหศพจากศพละ 18 บาท เหลือศพละ 15 บาท 
 2. ถาเพิ่มสมาชิกอีก 3,500 ราย สามารถลดเงินสงเคราะหศพจากศพละ 18 บาท เหลือศพละ 12 บาท 
 3. ขณะนี้มีผูสมัครไวยังไมครบอายุการทดสอบสุขภาพ จํานวน 335 ราย 
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 4.2.2 งานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
  เมื่อนายทะเบียนประจําทองถ่ินไดดําเนินการจดทะเบียนในเรื่องตางๆ แลวควรทํา
ทะเบียนไวควบคุมโดยอาจมีทะเบียนตางๆ ดังนี้ 
  1) ทะเบียนคําขอ อาจประกอบดวย 
   - เลขที่คําขอ 
   - วัน เดือน ป 
   - ช่ือสมาคม 
   - เร่ือง 
   - หมายเหตุ เปนตน 
   สมุดทะเบียนคําขอเปนสมุดทะเบียนที่แยกตางหากจากสมุดทะเบียนรับ-สง
หนังสือปกติของงานสารบรรณ การออกเลขที่คําขอจะเรียงลําดับไปตลอดป เลขทะเบียนคําขอจะ
นําไปใชประกอบในการดําเนินการตางๆ เชน การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห แบบ ส.ฌ. 4 เปนตน 
   ตัวอยางตารางอยูในภาคผนวก ค. 
  2) ทะเบียนคําสั่ง อาจประกอบดวย 
   - ลําดับที่ 
   - วันอนุมัติ 
   - เลขที่คําสั่ง 
   - ช่ือสมาคม 
   - เร่ือง 
   - หมายเหตุ เปนตน 
   สมุดทะเบียนคําสั่งเปนสมุดทะเบียนคําสั่งที่แยกตางหากเฉพาะงาน
ฌาปนกิจสงเคราะห เลขที่คําสั่งจะเรียงตามลําดับในแตละป โดยเริ่มจาก 1/ป พ.ศ. ไปจนหมดป 
และเมื่อเร่ิมป พ.ศ. ใหม ก็เร่ิมตน 1/ป พ.ศ. ใหม เชน เลขที่คําสั่ง ที่1/2549... เลขที่คําสั่ง 8/2549 
เปนตน 
   ตัวอยางตารางอยูในภาคผนวก ค. 
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  3) ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี อาจประกอบดวย 
   - ลําดับที่ 
   - ช่ือสมาคม 
   - เลขที่ทะเบียน 
   - วัน เดือน ป ที่ไดรับจดทะเบียน 
   - ผูเร่ิมกอการจัดตั้ง 
   - สถานที่ตั้งสํานักงานสมาคม เปนตน 
   ตัวอยางตารางอยูในภาคผนวก ค. 
  งานทะเบียนดังกลาวทั้ง 3 เร่ือง เปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะตองเกี่ยวพันกับการ
ควบคุมตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดวย 

4.3   งานตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 ในแตละชวงปนายทะเบียนประจําทองที่จะตองตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ในทองที่ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 1) ตรวจสอบจํานวนสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงจากเอกสารสําเนาทะเบียนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ตองสงครั้งแรกในวันที่ครบ 90 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนและสง
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกป 
 2) ตรวจสอบรายงานจํานวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคารตามรายงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหทุกสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกป โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองรายงาน
ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นเดือน 
 3) ตรวจสอบสําเนางบดุลที่มีคํารับรองวาถูกตองโดยตองตรวจสอบภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันที่มีประชุมใหญของสมาคมอนุมัติ 
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4.4   การเตรียมบุคลากร 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเตรียมบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาตรี
ทางดานบัญชีหรือกฎหมาย เพื่อรองรับงานการฌาปนกิจสงเคราะห 
 
หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก 1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
     2. คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. 2545 สําหรับเจาหนาที่ ของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 
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ภาคผนวก 
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ตัวอยาง 
แบบฟอรมในการขอรับใบอนญุาตจัดตั้งสุสาน 
และฌาปนสถาน และการขอรับใบอนญุาต 

ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
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ภาคผนวก  ก 
ตัวอยาง 

แบบฟอรมในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน 
และฌาปนสถาน และการขอรับใบอนญุาต 

ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
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(ตัวอยาง) 
แบบ สฌ. 1 

คําขอรับใบอนญุาตจัดตัง้สุสานและฌาปนสถาน 
------------------------------------ 

       เขียนที่……………………………….. 

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

 1. ขาพเจา…………………………………………….………………………………………………... 
   (1) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ …………………..………… อายุ ……………….......…. ป 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ …………………..………… หรือบัตรอื่น (ระบุ) …….…………...………….….. 
เลขที่ ……………………………….………..…..…… ออกให ณ ………………..…….......…..……….……….. 
อําเภอ/เขต ……………………………………..……... จังหวัด ………………..…………..…………………….. 
อยูบานเลขที่ …………………….. ตรอก/ซอย …………………….…….. ถนน …………………..…………… 
ตําบล/แขวง …………………….. อําเภอ/เขต ……………………..…….. จังหวัด ……………..……………….. 
รหัสไปรษณีย …………………………….... หมายเลขโทรศัพท ………………………………………………... 

   (2) เปนนิติบุคคลประเภท ………………………………..………………………………… 
จดทะเบียนเมื่อ …………………………………………….. เลขทะเบียน …………………………...…………... 
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ …………….. ตรอก/ซอย ………………….……… ถนน ……………………...……….. 
ตําบล/แขวง …………………………………..…….. อําเภอ/เขต ………………………………………………... 
จังหวัด …………………………….. รหัสไปรษณีย …..………….. หมายเลขโทรศัพท …………...…………… 
โดยมี ..………………………………………….……. เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต 
สัญชาติ ……………… อายุ ..…….…. ป บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ……………………………..………… 
หรือบัตรอื่น (ระบุ) ………….……………………………..……… เลขที่ …………….……………..…….…… 
ออกให ณ ……………………….. อําเภอ/เขต …………………….……….. จังหวัด ………………….……….. 
อยูบานเลขที่ …………………….. ตรอก/ซอย …………………….……….. ถนน …………………..………… 
ตําบล/แขวง …………………….. อําเภอ/เขต ………………………..…….. จังหวัด ……………….………….. 
รหัสไปรษณีย …………………….…….. หมายเลขโทรศัพท …………………………………….……………... 
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 2. ขาพเจาขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง …………………………………………………….………  
ช่ือ ………………………………………………. ที่ (นามสถานที่) ……………………………………………... 
…………………………………………………… เนื้อที่ ………………………………..……………………… 
ต้ังอยูเลขที่ …………………… หมูที่ ……….……… ตรอก/ซอย ..…………………………..………………… 
ถนน …………………………. ตําบล/แขวง …..……………….…….. อําเภอ/เขต ……………….……………. 
จังหวัด ………………………. รหัสไปรษณีย ………………….. หมายเลขโทรศัพท ………………………….. 
เพื่อทําการ  เก็บศพ  ฝงศพ  เผาศพ 

 3. ขาพเจาขอรับรองวา  
   (1) ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2528 
   (2) ผูแทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

 4. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 
  (1) บุคคลธรรมดา 
    (ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได 
หรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
    (ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
    (ค) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนที่ต้ังสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
    (ง) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใชเปนที่ต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกลเคียง 
    (จ) แผนผังแสดงการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกิจการของสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
  (2) นิติบุคคล 
    (ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล 
    (ข) หลักฐานแสดงวาผูขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต 
    (ค) เอกสารตาม (1) (ก) และ (ข) ของผูจัดการของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต ซึ่งเปนผูลงลายมือช่ือในคําขอแทนนิติบุคคล 
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    (ง) เอกสารตาม (1) (ค) (ง) และ (จ) 
 
 
 
      ลงช่ือ     ผูขอรับใบอนุญาต 
      (    ) 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
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(ตัวอยาง) 
 แบบ สฌ. 2 
 (สําหรับบุคคลธรรมดา) 

 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
-------------------------------- 

 
ใบอนุญาตเลขที่ ……………/………….… 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

 เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให …………………………..…….………… สัญชาติ ……..……… 
อายุ ……… ป อยูบานเลขที่ ……..……… ตรอก/ซอย ………………………… ถนน …………………………. 
ตําบล/แขวง ……………………………..……..…….. อําเภอ/เขต ………………………………………………. 
จังหวัด ………………………………………………… 
 จัดตั้ง. …………………………………… ช่ือ …………………………….……………………... 
ที่ (นามสถานที่) ………………………………………………..…. เนื้อที่ ……………...……………..………… 
ต้ังอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย ………………..……. ถนน …………………………….. 
ตําบล/แขวง ……………………….. อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………………...……… 
เพื่อทําการ……………………………………………………………………………………….………………… 

   ใหไว ณ วันที่ ………… เดือน …………………… พ.ศ. …………… 
 
     (ลงช่ือ)……………………………… เจาพนักงานทองถิ่น 
  (………………………….……..) 
     ตําแหนง ……………………………..……… 
 
 
หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต 
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(ตัวอยาง) 
 แบบ สฌ. 2/1 
 (สําหรับบุคคลธรรมดา) 

 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
-------------------------------- 

 
ใบอนุญาตเลขที่ ……………/………….… 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให …………………………..…….…………………. ……..………  
เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................เลขทะเบียน...................................................... 
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่...........................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................................. 
 จัดตั้ง. …………………………………… ช่ือ …………………………….……………………... 
ที่ (นามสถานที่) ………………………………………………..…. เนื้อที่ ……………...……………..………… 
ต้ังอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย ………………..……. ถนน …………………………….. 
ตําบล/แขวง ……………………….. อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………………...……… 
เพื่อทําการ……………………………………………………………………………………….………………… 

   ใหไว ณ วันที่ ………… เดือน …………………… พ.ศ. …………… 
 
     (ลงช่ือ)……………………………… เจาพนักงานทองถิ่น 
  (………………………….……..) 
     ตําแหนง ……………………………..……… 
 
 
หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต 
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 (ตัวอยาง) 
แบบ สฌ. 3 

คําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
------------------------------------ 

       เขียนที่……………………………….. 
      วันที่ .……. เดือน ….…………. พ.ศ. ……….. 

 1. ขาพเจา…………………………………...…..……… อายุ ………… ป สัญชาติ ……….…..…… 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ …………………………..… หรือบัตรอื่น (ระบุ) …….…………………...….….. 
เลขที่ ………………………………….…..……… ออกให ณ …………………………………………..………
อําเภอ/เขต ………………………………….………จังหวัด ……………………………..……………………… 
อยูบานเลขที่ …………….. ตรอก/ซอย ………….………..………….. ถนน ………………….…….………… 
ตําบล/แขวง ………………….…….. อําเภอ/เขต ………………………….. จังหวัด ………………………….. 
รหัสไปรษณีย …………………….. หมายเลขโทรศัพท …………………….………………………………….. 
 2. ขาพเจาขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการ ……………………………..………………………... 
ช่ือ …………………………………………………. ที่ (นามสถานที่) …………………….…………………….. 
เนื้อที่ ……………… ต้ังอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย ……………………..……….....… 
ถนน …………………….. ตําบล/แขวง …………….……….. อําเภอ/เขต ………………………....…….…… 
จังหวัด ………………….. รหัสไปรษณีย …..……………….. หมายเลขโทรศัพท …………………….……… 
 3. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสานและ 
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 4. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 
   (1) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได หรือ
ภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
   (2) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
   (3) หนังสือยินยอมใหเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
   (4) ภาพถายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาว 

ลงช่ือ       ผูขอรับใบอนุญาต 
 (    ) 

 หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
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(ตัวอยาง) 
 แบบ สฌ. 4 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

-------------------------------- 
 
ใบอนุญาตเลขที่ ………..…/…………… 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

 เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให ………………..…………………….…… สัญชาติ ………..…… 
อายุ ……… ป อยูบานเลขที่ ……..……… ตรอก/ซอย ………………….……… ถนน …………………………. 
ตําบล/แขวง ………………………………….…..…….. อําเภอ/เขต ……………………….……………………. 
จังหวัด ………………………………...……….. ดําเนินการ……………………………………………………... 
ช่ือ ………………………………………………. ที่ (นามสถานที่) ……………………………………………... 
เนื้อที่ …………….………………….… ต้ังอยูเลขที่ ………….…………………… หมูที่ ……….……….….…  
ตรอก/ซอย ..……………………… ถนน …………………….……. ตําบล/แขวง …..…………………..……… 
อําเภอ/เขต ……………………………………………... จังหวัด ……………………..………….………………  
 
   ใหไว ณ วันที่ ………… เดือน …………………… พ.ศ. …………… 
 
     (ลงช่ือ)……………………………… เจาพนักงานทองถิ่น 
  (………………………..……..) 
     ตําแหนง ………………………………… 
 
 
 
หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต 
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(ตัวอยาง) 
แบบ สฌ. 5 

คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตัง้สุสานและฌาปนสถาน 
------------------------------------ 

 
       เขียนที่…………………………………….. 

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

 1. ขาพเจา…………………………………………………………………………………………….. 
   (1) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ …………………………… อายุ ………….…….…. ป 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ……………………..……… หรือบัตรอื่น (ระบุ) …….…………...………….….. 
เลขที่ ……………………………….………..…… ออกให ณ …………………..………………..…….……….. 
อําเภอ/เขต ………………………………………………... จังหวัด ……………………………..……………….. 
อยูบานเลขที่ …………………….. ตรอก/ซอย ……………………..…….. ถนน ……………………...……… 
ตําบล/แขวง …………………….. อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด …………………..……….. 
รหัสไปรษณีย ………………………….. หมายเลขโทรศัพท ………………………………….………………... 
   (2) เปนนิติบุคคลประเภท …………………………………………………….………… 
จดทะเบียนเมื่อ …………………………………………….. เลขทะเบียน …………………………..…………... 
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ …………….. ตรอก/ซอย ……………….………… ถนน ……………….…………….. 
ตําบล/แขวง ……………………………………….. อําเภอ/เขต ………………………………………….……... 
จังหวัด …………………………….. รหัสไปรษณีย …..………….. หมายเลขโทรศัพท …………….………… 
โดยมี ..…………………………………………………………….……………...…… เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต สัญชาติ ………………...…..… อายุ .………..…. ป บัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ ….…………………… หรือบัตรอื่น (ระบุ) ………….……… เลขที่ …………….……………….….…… 
ออกให ณ ………………………….. อําเภอ/เขต ……………………….. จังหวัด …………………………….. 
อยูบานเลขที่ ……………………….. ตรอก/ซอย ……………………….. ถนน ……………………………… 
ตําบล/แขวง ……………….……….. อําเภอ/เขต ……………………….. จังหวัด …………………………….. 
รหัสไปรษณีย ……………..……….. หมายเลขโทรศัพท …………………..…………………………………... 
 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

84 ภาคผนวก  ก 

 2. ขาพเจาไดรับอนุญาตจัดตั้ง …………………………………….…………………………………  
ช่ือ …………………………………………….………. ที่ (นามสถานที่) ……………………………………... 
เนื้อที่ ……………….…… ต้ังอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย …………………………..… 
ถนน …………………….. ตําบล/แขวง …………………………….. อําเภอ/เขต …………………………..… 
จังหวัด ………………………….….. รหัสไปรษณีย …..………….. หมายเลขโทรศัพท ……………………… 
เพื่อทําการ…………………………………………. ตามใบอนุญาตเลขที่ ……………………………………… 
ออกให ณ วันที่ …………………………………..……………………… 

 3. ขาพเจาขอรับรองวา 
   (1) ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2528 
   (2) ผูแทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

 4. ขาพเจามีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง ………………………………..…………...
ตอไประหวางป พ.ศ. …………..………. ถึง พ.ศ. ………..…………….. 
 พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง …………………...………... 
…………………………………………………. และหลักฐานแสดงวาผูอื่นคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลในกรณีที่ผูขอตออายุใบอนุญาตเปนนิติบุคคล มาดวยแลว 
 
 
     ลงช่ือ     ผูขอตออายุใบอนุญาต 
   (    ) 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง   หนาขอความที่ตองการ 
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(ตัวอยาง) 
แบบ สฌ. 6 

คําขอตออายุใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
------------------------------------ 

       เขียนที่…………………..……………….. 

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

 1. ขาพเจา………………………………………………… สัญชาติ ……………… อายุ ………… ป 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ……………………….…… หรือบัตรอื่น (ระบุ) …….……………………….….. 
เลขที่ ……………………………….………..…… ออกให ณ …………………..……………………...……….. 
อําเภอ/เขต …………………………………….…... จังหวัด ………………………….………………………….. 
อยูบานเลขที่ …………………….. ตรอก/ซอย …………………………….. ถนน …………………….……… 
ตําบล/แขวง …………………….. อําเภอ/เขต ………………………….….. จังหวัด ………………………….. 
รหัสไปรษณีย ………………..……….. หมายเลขโทรศัพท ……………………………..……………………... 

 2. ขาพเจาไดรับอนุญาตใหดําเนินการ ………………………………………………………………... 
ช่ือ …………………………….………………. ที่ (นามสถานที่) ……………………………………………….. 
เนื้อที่ ……………… ต้ังอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย ………………….……………..… 
ถนน …………………….. ตําบล/แขวง ……………………….. อําเภอ/เขต ………………………………..… 
จังหวัด …………………….……….. รหัสไปรษณีย …..………….. หมายเลขโทรศัพท ……………………… 
ตามใบอนุญาตเลขที่ …………………………………… ออกให ณ วันที่ …………………………………….. 

 3. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสานและ 
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

 4. ขาพเจามีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ…………………….......................
ตอไประหวางป พ.ศ. ……………… ถึง พ.ศ. ………………. 
 พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตดําเนินการ………………….……... 
…………………………………………………. มาดวยแลว 

      ลงช่ือ     ผูขอตออายุใบอนุญาต 
      (   ) 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอยาง 

แบบฟอรมในการดําเนินการกอสราง 
สุสานและฌาปนสถาน 
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 คําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
 ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร แบบ ข.1 

 
 
 
 
       เขียนที่……………..………...…………………….. 
       วันที่ .….….. เดือน ….....…………. พ.ศ. …….….. 
 ขาพเจา.......................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 
  เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย......................................................... 
ถนน………………..หมูที่................ตําบล/แขวง ………………อําเภอ/เขต ………………จังหวัด……………. 
  เปนนิติบุคคลประเภท...................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................... 
เลขทะเบียน..................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่..............................ตรอก/ซอย........................................ 
ถนน………………….……..หมูที่................ตําบล/แขวง ……………..………อําเภอ/เขต …………..…………
จังหวัด….……………….โดย.............................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..................................ถนน………….……………..หมูที่....................
ตําบล/แขวง ………………….………อําเภอ/เขต ……………………………จังหวัด…………………………. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต...................................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขที่..................................................
ตรอก/ซอย................................ถนน………….…………..หมูที่...................ตําบล/แขวง ………………….……
อําเภอ/เขต ………………………จังหวัด………………………โดย..................................................................... 
เปนเจาของอาคาร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่................................................................... 
เปนที่ดินของ............................................................................................................................................................ 
 ขอ 2 เปนอาคาร 
 (1) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน................................................ 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน 
 (2) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน................................................ 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน 
 (3) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน................................................ 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้ 

เลขรับที่ ............................................. 
วันที่................................................... 
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ 
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 ขอ 3 มี............................................... เปนผูควบคุมงาน...................................................เปนผูออกแบบ 
และคํานวณ 
 ขอ 4 กําหนดแลวเสร็จใน....................วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต 
 ขอ 5 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน...............................................ชุด 
ชุดละ.................................................แผน 
 (2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน.....................................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคาร 
พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
 (3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
 (4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีที่ 
นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
 (5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเปน 
ผูขออนุญาต) 
 (6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน..................ฉบับ 
พรอมทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
จํานวน....................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ 
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 
 (7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่..................................................... 
จํานวน............................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน จํานวน............................ฉบับ  
 (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน............................ฉบับ  
 (9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน.......................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภท 
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 
 (10) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
       (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
              (...........................................................) 
                     ผูขออนุญาต 
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หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 
  (2) ใสเครื่องหมาย      ในชอง      หนาขอความที่ตองการ 
 

หมายเหตุของเจาหนาที่ 
  จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..............
เดือน......................................พ.ศ. ......................... 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต....................เปนเงิน...........................................บาท 
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน..................................................เปนเงิน..............................................บาท 
........................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน.....................................................บาท.......................................สตางค 
(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...................................................................... 
เลขที่.............................................ลงวันที่.........................เดือน................................................พ.ศ. ...................... 
  ออกใบอนุญาตแลว เลมที่............................................ฉบับที่............................ลงวันที่.................. 
เดือน.............................................พ.ศ. ......................... 
 
 
       (ลายมือช่ือ) ............................................................. 

       ตําแหนง .................................................................. 
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(ตราสวนราชการ) 
แบบ น.1 

ท่ี................./..................... 

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

เรื่อง แจงการออกใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รือ้ถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรอืเปลี่ยนการใชอาคาร 
เรียน ..................................................................................... 
อางถึง คําขออนุญาต.....................................................ตามแบบ ข. ......................................................... 
 ลงวันที่.............. เดือน...................................... พ.ศ. .................... 

 ตามคําขออนุญาต....................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลว  จึงใหทานไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ อ. 
...........................................................ไดท่ี................................................................................................... 
 กอนรับใบอนุญาต  ทานตองชําระคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

(1) คาธรรมเนียมใบอนุญาต....................................อาคาร เปนเงิน.............................บาท 
(2) คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเปนเงิน................................บาท..................สตางค 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น......................................บาท..................สตางค (..........................................................) 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและใหทานไปขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือนี้มิฉะนั้นจะถือวาทานไมประสงคจะขอใบอนุญาตตามที่ไดยื่นขออนุญาตไว หากประสงคจะ
ขอรับใบอนุญาตอีกจะตองดําเนินการเชนเดียวกับการยื่นขออนุญาตใหม 
 
    (ลายมือช่ือ) ............................................................. 
     (............................................................) 
    ตําแหนง      ............................................................. 
     เจาพนักงานทองถิ่น 
 
  ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ....................................................อาคาร 
  เมื่อวันที่................... เดือน...........................................พ.ศ. ........................ 

หมายเหตุ  ในการติดตอขอรบัใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสอืฉบับนี้ไปดวย 
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สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ 
 

 สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่....................เดือน........................................พ.ศ. ...................... 
 ตามใบรับเลขที่.....................ลงวันที่....................เดือน........................................พ.ศ. ..................... 

 สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่....................เดือน.....................................พ.ศ. ...................... 
 
 
 (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
  (...........................................................) 
   เจาหนาท่ีผูสงหนังสือ 
 
 

 (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
  (...........................................................) 
   ผูรับหนังสือ 
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(ตราสวนราชการ) 
แบบ น.2 

ท่ี................./..................... ………………………………………. 
วันที่………….เดือน................................พ.ศ. ................ 

เรื่อง แจงคําสั่งไมอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
เรียน ..................................................................................... 
อางถึง คําขออนุญาต....................................................ตามแบบ ข. .......................................................... 
 ลงวันที่.................... เดือน......................................... พ.ศ. ...................... 
 ตามคําขออนุญาต....................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวไมอนุญาตใหทานทําการ............................. 
ตามที่ขออนุญาตไว  เนื่องจาก...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและใหทานไปรับคําขอพรอมดวยเรื่องราวทั้งหมดคืนได  ณ  สถานที่
ท่ีทานไดยื่นขออนุญาต  ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้  มิฉะนั้นจะถือวาทานไมประสงคจะ
ขอรับเรื่องราวทั้งหมดคืน 

ขอแสดงความนับถือ 
 

  (ลายมือช่ือ) ............................................................. 
(............................................................) 

    ตําแหนง    .............................................................. 
                 เจาพนักงานทองถิ่น 
 
  ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ..............................................................อาคาร 
  เมื่อวันที่................... เดือน...........................................พ.ศ. ........................ 
หมายเหตุ  ในการติดตอขอรบัเรื่องราวทั้งหมด  เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสือฉบับนี้ไปดวย 
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สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ 
 

 สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่....................เดือน.........................................พ.ศ. ..................... 
 ตามใบรับเลขที่.....................ลงวันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ..................... 

 สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่................เดือน.........................................พ.ศ. ..................... 
 
 
 (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
  (...........................................................) 
   เจาหนาท่ีผูสงหนังสือ 
 
 

 (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
  (...........................................................) 
   ผูรับหนังสือ 
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แบบ น.4 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  ตามมาตรา 29 

(แนบคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร) 
 

เขียนที่……………..………...…………………….. 
วันที่ .……..…..  เดือน ….....…………. พ.ศ. ……….. 

 โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา...........................................................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท............................................................
สาขา.....................................................แขนง...............................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน    
และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ....................ป  สัญชาติ...........................  
อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..................................ถนน………….……………..หมูที่....................
ตําบล/แขวง ………………….………อําเภอ/เขต ……………………………จังหวัด………………………….  
โทรศัพท.....................................................ที่ทํางาน................................................................................................           
ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาตของ............................................................................................. 
เพื่อทําการ.......................................................ที่บานเลขที่................................. ตรอก/ซอย...................................
ถนน………….…………………………..……..หมูที่..........................ตําบล/แขวง ……………….……….……
อําเภอ/เขต ……………………………………..…จังหวัด……………………………………………เปนอาคาร 
 (1) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................ 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...............................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน...................... คัน 
 (2) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................ 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...............................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน...................... คัน 
 (3) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................ 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...............................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน...................... คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณที่ยื่นขอใบอนุญาต
ไวตาม แบบ ข.1/ข.2  ลงวันที่......................เดือน ………………......…………. พ.ศ. …….........จนกวาจะทําการ
แลวเสร็จ 
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เพื่อเปนหลักฐาน  ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 

(ลายมือช่ือ) ............................................................. ผูควบคุมงาน 
 (...........................................................) 
 
 
(ลายมือช่ือ) ............................................................. ผูยื่นคําขออนุญาต 
 (...........................................................) 
 
 
(ลายมือช่ือ) ............................................................. พยาน 
 (...........................................................) 
 
 
(ลายมือช่ือ) ............................................................. พยาน 
 (...........................................................) 
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(ตราสวนราชการ) 
แบบ อ.1 

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร 
เลขที่................................./.................................... 

 อนุญาตให...........................................................................................................................เจาของอาคาร 
อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..................................ถนน………….……………..หมูที่....................
ตําบล/แขวง ………………….………อําเภอ/เขต ……………………………จังหวัด…………………………..
 ขอ 1  ทําการ.............................................................................................................................................. 
ที่บานเลขที่............................. ตรอก/ซอย..................................ถนน………….………………หมูที่.................... 
ตําบล/แขวง ……………….……….…อําเภอ/เขต …………………………จังหวัด………………………….… 
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  เลขที่............................... เปนที่ดินของ.......................................... 
 ขอ 2  เปนอาคาร 
 (1) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................... 
พ้ืนที่/ความยาว.......................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน........................ คัน 
พ้ืนที่..................................................ตารางเมตร 
 (2) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................... 
พ้ืนที่/ความยาว.......................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน........................ คัน 
พ้ืนที่..................................................ตารางเมตร 
 (3) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................... 
พ้ืนที่/ความยาว.......................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน........................ คัน 
พ้ืนที่..................................................ตารางเมตร 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณเลขที่............/...........  
ที่แนบทายในอนุญาตนี้ 
 ขอ 3  โดยมี.................................................................เปนผูควบคุมงาน 
 ขอ 4  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 (1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 (2) ......................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่......................เดือน..............................................พ.ศ. ...................... 
 ออกให ณ วันที่......................เดือน ………………......………. พ.ศ. ………......... 
 
       (ลายมือช่ือ) ............................................................. 
           (...........................................................) 
       ตําแหนง      ............................................................. 
             เจาพนักงานทองถิ่น 

 
 

การตออายุใบอนุญาต 
 

 การตออายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต 
 ครั้งที่......................... ครั้งที่......................... ครั้งที่......................... 
 ใหตออายุใบอนุญาต ใหตออายุใบอนุญาต ใหตออายุใบอนุญาต 
 ฉบับนี้จนถึง ฉบับนี้จนถึง ฉบับนี้จนถึง 
 วันที่........เดือน...........พ.ศ. ............ วันที่........เดือน...........พ.ศ. ............ วันที่........เดือน...........พ.ศ. ............ 
 …………………………………. …………………………………. …………………………………. 
 (ลายมือช่ือ).................................... (ลายมือช่ือ).................................... (ลายมือช่ือ).................................... 
 ตําแหนง........................................ ตําแหนง........................................ ตําแหนง........................................ 
 เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น 
 ผูอนุญาต ผูอนุญาต ผูอนุญาต 
 .........../............/............. .........../............/............. .........../............/............. 

 
 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

98 ภาคผนวก  ค 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก  ค 
ตัวอยาง 

แบบฟอรมในการดําเนินการฌาปนกิจสงเคราะห 
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(ตัวอยาง) 
  

 
 
 

คําขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ 

       เขียนที่…………………...…………………….. 
      วันที่ .……….. เดือน ….....…………. พ.ศ. ……….. 
 ขาพเจา ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห .......................................................................... 
.......................................................... ขอยื่นคําขอตอนายทะเบียน .......................................................................... 
เพื่อขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๑. ช่ือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

(อักษรตางประเทศถามี) 
 ๒. วัตถุประสงคของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ............................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 ๓. สํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ต้ังอยูเลขที่ ................................................................ 
ตรอก/ซอย ............................. ถนน .................................. หมูที่ .............. ตําบล/แขวง ........................................ 
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............................................. โทรศัพท ............................................ 
 ๔. คําขอจดทะเบียนนี้ไดจัดทําขึ้น และไดแนบเอกสารประกอบคําขอมาเพื่อพิจารณาดวยแลว 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จํานวน ๓ ฉบับ 
  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และสําเนา
ทะเบียนบานของผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคน 
  (๓) ประวัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ทุกคน ตามแบบ ส.ฌ. 2 
  (๔) แผนผังแสดงที่ต้ังสํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

สําหรับเจาหนาท่ี 
คําขอ.................../................... 
รับวันที่................/.................. 
เจาหนาที่ผูรับ.......................... 

แบบ ส.ฌ. ๑ 
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  (๕) หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่เพื่อเปนที่ต้ังของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
  (๖) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
    (....................................................................) 
    (ลงช่ือ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
    (....................................................................) 
    (ลงช่ือ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
    (....................................................................) 
    (ลงช่ือ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
    (....................................................................) 
    (ลงช่ือ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
    (....................................................................) 
    (ลงช่ือ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
    (....................................................................) 
    (ลงช่ือ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
    (....................................................................) 
    (ลงช่ือ)......................................................................ผูยื่นคําขอ 
    (....................................................................) 

สําหรับเจาหนาท่ี 

 ความเห็นเจาหนาที่ คําสั่ง 

 .............................................................................. .............................................................................. 
 .............................................................................. .............................................................................. 
 .............................................................................. .............................................................................. 
 .............................................................................. .............................................................................. 
 ............................................................ ............................................................ 
 ............../................../…………… ............../................../…………… 
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(ตัวอยาง) 
 
 

 
 

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 

ใบสําคัญฉบับนี้ออกใหเพื่อแสดงวา 
 

……………………………………………………………… 
ที่ตั้งสํานักงาน............................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

ไดจดทะเบยีนเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามความในมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เมื่อวันที่................ เดือน........................................ พ.ศ. ........................ 
 
 
 
 
 
 นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 ประจําทองที่จังหวัด.................................. 
 ประทับตราไวเปนสําคัญ 
 

แบบ ส.ฌ. ๓ ทะเบียนเลขที่............................. 
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คําขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห...............................................................................  ทะเบียนเลขที่............................... 
              เขียนที่…………………...…………………….. 
      วันที่ .………..  เดือน ….....…………. พ.ศ. ……….. 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห............................................................................................... ขอยื่นคําขอ
จดทะเบียนแกไขหรือ เพิ่ม เติมขอบังคับตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่
จังหวัด....................................................  ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังตอไปนี้ 
 ในการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ  ครั้งที่ .......................  เมื่อวันที่ ............... เดือน............................. 
พ.ศ. ..................  ณ .........................................................................  ที่ประชุมใหญไดมีมติใหแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับ ดังนี้ ......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 พรอมกับคําขอฉบับนี้ไดแนบรายงานการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ ที่มีมติใหแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับ และขอบังคับเฉพาะสวนที่แกไขหรือเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาแลว 
     (ลงช่ือ)..................................................นายกสมาคมหรือกรรมการ 
         ผูไดรับมอบอํานาจ 
   (.................................................) 

สําหรับเจาหนาที่ 
ความเห็นเจาหนาที่ 

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

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

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

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

............../................../…………… 

คําสั่ง 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

............................................................ 
............../................../…………… 

แบบ ส.ฌ. ๔ 
สําหรับเจาหนาท่ี 

คําขอที่................../.................... 
รับวันที่................./.................... 
เจาหนาที่ผูรับ............................ 

(ตัวอยาง) 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ค 103 

 
 

เลขที่ ................./...................... 
 
 

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ 
 
 ใบสําคัญฉบับนี้ออกใหเพื่อแสดงวา  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห.........................................................  
สํานักงานตั้งอยู  ณ ................................................................................  เลขที่ ....................................................... 
หมูที่ .....................  ตรอก/ซอย ........................................................  ถนน ........................................................... 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด................................................. 
ไดมีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ  โดยนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่
จังหวัด......................................... ไดรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. ...................  
ตามมาตรา ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕  แลว  ดังตอไปนี้ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 (ถาไมพอใหใชใบแนบ) 
   ใหไว  ณ  วันที่............  เดือน....................................... พ.ศ. ...................   
 
      (ลงช่ือ).............................................................. 
                  (.............................................................) 
       นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่จังหวัด.......................... 
               ประทับตราไวเปนสําคัญ 
 

แบบ ส.ฌ. ๕ 

(ตัวอยาง) 
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คําขอจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห...............................................................................  ทะเบียนเลขที่................... 
              เขียนที่…………………...…………………….. 
      วันที่ .………..  เดือน ….....…………. พ.ศ. ……….. 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห .................................................................................................  ขอยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่จังหวัด................................................เพื่อขอจดทะเบียน
แตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ ตามมาตรา ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ดังตอไปนี้ 
 ในการประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ  ครั้งที่.................  เมื่อวันที่................. เดือน......................................  
พ.ศ. ...................  ณ ............................................................................................ ที่ประชุมไดมีมติการแตงตั้งและ
เปลี่ยนตัวกรรมการ  ดังนี้ 
 ก. กรรมการที่ไดรับเลือกต้ังใหม  .......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 ประวัติของกรรมการผูไดรับเลือกตั้งแตละคนปรากฏตามแบบ ส.ฌ.2  ที่แนบมาดวยแลว 
 ข. กรรมการที่พนจากตําแหนง  ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 พรอมกับคําขอฉบับนี้  ไดแนบหลักฐานตามประกาศกระทรวงฯ  มาถูกตองครบถวนแลว 

แบบ ส.ฌ. ๖ 

สําหรับเจาหนาท่ี 
คําขอที่................../.................... 
รับวันที่................./.................... 
เจาหนาที่ผูรับ............................ 

(ตัวอยาง) 
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 ขอรับรองวากรรมการผูไดรับเลือกตั้งใหมมีคุณสมบัติครบถวน  ที่จะเปนกรรมการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห  และการเลือกตั้งไดกระทําโดยถูกตองตามขอบังคับทุกประการ  และไดแนบเอกสาร
หลักฐานมาดวยแลว 
 
 
    (ลงช่ือ)............................................. นายกสมาคมหรือกรรมการ 
    ผูไดรับมอบอํานาจ 
               (.............................................) 
 

สําหรับเจาหนาที่ 

ความเห็นเจาหนาที่ 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

............................................................ 
............../................../…………… 

คําสั่ง 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

............................................................ 
............../................../…………… 
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(ตัวอยาง) 
 
เลขที่ ................./...................... 
 
 

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ 
 
 ใบสําคัญฉบับนี้ออกใหเพื่อแสดงวา  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห...................................................  
สํานักงานตั้งอยู  ณ ...........................................................................................  เลขที่ ............................................ 
หมูที่ .....................  ตรอก/ซอย .......................................................  ถนน ............................................................. 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด................................................. 
ไดมีการแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ  โดยนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่จังหวัดไดรับ
จดทะเบียนเมื่อวันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. ...................  ตามมาตรา  ๒๐ 
แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕  แลว  ดังตอไปนี้ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 (ถาไมพอใหใชใบแนบ) 
   ใหไว  ณ  วันที่............  เดือน....................................... พ.ศ. ...................   
 
      (ลงช่ือ)................................................................. 
                  (.............................................................) 
       นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่จังหวัด.......................... 
                ประทับตราไวเปนสําคัญ 

แบบ ส.ฌ. ๗ 
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(ตัวอยาง) 
สมุดทะเบียน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี  จังหวัด …………………………………… 
 

ลําดับที่ ช่ือสมาคม เลขที่ทะเบียน ว.ด.ป.ที่ไดรับ 
อนุญาตจดทะเบียน 

ผูเริ่มกอการ 
จัดตั้งสมาคม 

สถานที่ต้ัง 
สํานักงาน 

ของคมนาคม 
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(ตัวอยาง) 
สมุดทะเบียนคําขอ 

 
คําขอที่ วัน เดือน ป ช่ือสมาคม เรื่อง หมายเหตุ 
     

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ค 109 
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(ตัวอยาง) 
สมุดทะเบียนคําสั่ง 

และใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนายทะเบียน 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี  จังหวัด …………………………………… 

 
ลําดับที่ วันอนุมัติ เลขที่คําสั่ง ช่ือสมาคม เรื่อง หมายเหตุ 
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(ตัวอยาง) 
แบบ  ส.ฌ.ก. ๔ 

การรายงานจํานวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคาร 
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. 2545 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห…………………………..  ทะเบียนเลขท่ี……………..จังหวัด………….. 
 1. จํานวนเงินที่มีอยูในเม่ือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ………. มีจํานวน…………….บาท 
 2. จํานวนเงินฝากธนาคาร  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ……….  มีดังนี้ 

ธนาคาร ประเภท เลขท่ีบัญชี จํานวนเงิน 
     

 
 ท้ังนี้ไดแนบสําเนาสมุดเงินสดที่มียอด ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. ………… ตามขอ (1) และ 
สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร  ท่ีมียอด  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. …………..  ตามขอ (2) มาพรอมนี้ และ
รับรองสําเนาไวเรียบรอยแลว 
 
 (ลงช่ือ) …………………………………… นายกสมาคมหรือ 
   กรรมการผูไดรับมอบหมาย 
  (………………………………….) 
 วันที่ ………..  เดือน …………………. พ.ศ. …………. 
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(ตัวอยาง) 
แบบ  ส.ฌ.ก. ๙ (๙/๑) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห…………………………………………….. 
งบดุล 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  …………… 

      

 
 ขอรับรองวางบดุลไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญแลว ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพรอมนี้ 
 
 
 (ลงช่ือ)  ………………………………………..……   
  (     ) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห……………..….… 
 
 
 (ลงช่ือ)  ………………………………………..……   
  (     ) 
 เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห………...…….. 
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(ตัวอยาง) 
แบบ  ส.ฌ.ก. ๙ (๙/๒) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห…………………………………………….. 
งบดุล 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  …………… 
 
 

ทรัพยสิน 
 
 
 
 
 

หนี้สินและทุน 
 
 
 
 

 
 ขอรับรองวางบดุลไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญแลว ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพรอมนี้ 
 
 
 (ลงช่ือ)  ………………………………………..……   
  (     ) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห……………..….… 
 
 
 (ลงช่ือ)  ………………………………………..……   
  (     ) 
 เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห………...…….. 
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(ตัวอยาง) 
แบบ  ส.ฌ.ก. ๑๐ (๑๐/๑) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห…………………………………………….. 
บัญชีรายได  รายจาย 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  …………… 
 

รายการ จํานวนเงิน รายการ จํานวนเงิน 
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(ตัวอยาง) 
แบบ  ส.ฌ.ก. ๑๐ (๑๐/๒) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห…………………………………………….. 
งบรายได  คาใชจาย 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  …………… 
 

 
 รายได : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คาใชจาย : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

116 ภาคผนวก  ค 

  
หม

ายเ
หต

ุ 

  

 เงิน
 

สง
เคร

าะห
 

คา
งจา

ย 

 

 เงิน
 

สง
เคร

าะห
 

ที่ส
มา
คม

 
จาย

 

 

เงิน
 

สง
เคร

าะห
ที่

สม
าค
มจ

าย 

 

 
จําน

วน
เงิน

 
(บา

ท) 

   จําน
วน

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..รา
ย 

เปน
เงิน

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

บา
ท 

เงิน
สง

เคร
าะห

 
ที่ไ

ดรั
บจ

าก
สม

าช
ิก 

จําน
วน

สม
าช
ิก  

(คน
) 

 

ยอ
ดร
วม

  

จําน
วน

สม
าช
ิก 

ที่ม
ีอย
ู 

 

วัน
 

เดือ
น ป ที่ต
าย 

 

ศพ
 

ลํา
ดับ

 
ที่ ตา
ย  

 

 
ทะ

เบีย
น 

สม
าช
ิก 

ที่ต
าย 

  

  
ชื่อ

 - ส
กุล

 

 

(ตัว
อย
าง)

 
สม

าคม
ฌา

ปน
กิจ

สง
เคร

าะห
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

 
ราย

การ
รับ

 – 
จาย

เงิน
สง
เคร

าะห
ในร

อบ
ป ตั้

งแต
 1 ม

กร
าคม

 ถึง
 31

 ธัน
วาค

ม .
.....

.....
.....

.....
...  

  
ลํา
ดับ

ที่ 

  
อัต

ราเ
งิน

สง
เคร

าะห
 ศพ

ละ
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..บ
าท

 
ได

จาย
เงิน

สง
เคร

าะห
คา
งจา

ยให
กับ

ผูรั
บเง

ินส
งเค

ราะ
หท

ี่ราย
งาน

ให
ทร

าบ
ใน

งบ
ดุล

ปท
ี่แล

ว 
ศพ

ลํา
ดับ

ที่..
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

... 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ง 117 

 
 

ภาคผนวก  ง 
 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2543)  

 ประกาศกรมควบคุมมลพษิ 
เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบนัทึก
และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดใหเตาเผาศพเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิง
อากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 

 ตัวอยาง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง 
 เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2544 

 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
 กฎกระทรวงกําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห พ.ศ. 2547 
 กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินคาสมัคร เงินคาบํารงุ และเงินสงเคราะห พ.ศ. 2547 
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พระราชบัญญัติ 
สุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ให
ประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 

๒๕๒๘” 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใช บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๒)  พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝงหรือ

เผาศพ สําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

                                                 
 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒ / ตอนที่ ๑๒๙ / ฉบับพิเศษ / หนา ๓๗ / ๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ 
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“สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ 
สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใช
สําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมาย วาดวย
สาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตหรือผูชวยผูอํานวยการเขตซึ่ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอซึง่

ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาลและเขต
เมืองพัทยา 

(๓) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
สําหรับในเขตเทศบาล 

(๔) ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือกรรมการสุขาภิบาลหรือพนักงานสุขาภิบาลซึ่ง
ประธานกรรมการสุขาภิบาลมอบหมาย สําหรับในเขตสุขาภิบาล 

(๕) ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปลัดเมืองพัทยามอบหมายสําหรับใน
เขตเมืองพัทยา 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะที่กระทรวง 

ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา 
จัดตั้งและดําเนินการ 

มาตรา ๖ หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๗ เมื่อไดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนเสร็จแลว หามมิใหดําเนินการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาจะขอรับใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ
ดวยก็ได 

มาตรา ๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนผู มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองมี

คุณสมบัติตามวรรคหนึ่งดวย 
มาตรา ๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่

เปดเผย ณ ที่ทําการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดเก็บ ฝง หรือเผาศพในสถานที่ อ่ืนนอกจากในสุสานและ           

ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือเคหสถานเปนการชั่วคราว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ในกรณีที่ สถานที่ อ่ืนตามวรรคหนึ่งอยูในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล  เขต
สุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
กํานันแหงทองที่เปนผูอนุญาตแทนได 
  มาตรา ๑๑ ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือ
เมืองพัทยา มีอํานาจบอกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ
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สุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา แลวแตกรณีเพื่อกําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชน 
(๓) ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(๔) วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะและ

เครื่องใช ในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ 
(๕) หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จะตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน 

มาตรา ๑๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
ของปที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 
จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหบุคคลดังกลาวเปนผูจัดตั้งหรือ
ผูดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งเปนหนังสือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
นั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ 
หรือไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณ เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือ
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตของเจาพนักงานทองถ่ิน 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน เวนแตผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ จะเปนผูขอและไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินแลว 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

122 ภาคผนวก  ง 

มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจเขาไปในบริเวณสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ และผูที่
เกี่ยวของซึ่งอยูในบริเวณนั้น ตองอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 
ถาปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เพื่อส่ังใหผูได
รับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๑๖ เมื่อปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนมีสภาพหรือมีการใชที่เปนหรืออาจเปนอันตรายแกประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ แกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้น
ภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแกไขหรือเปล่ียนแปลงสุสานและฌาปนสถาน
นั้น ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
สุสานและฌาปนสถานนั้นไดโดยเรียกคาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 

มาตรา ๑๗ นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๖ เมื่อปรากฏวาไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ 
หรือมาตรา ๗ ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล หรือขอบัญญัติเมืองพัทยาที่ออกตามมาตรา ๑๑ 
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน
เกาสิบวันนับแตวันที่ส่ังพักใชใบอนุญาต หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได ทั้งนี้ ผูถูกสั่งพักใช 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ
คําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
มาตรา ๑๘ การอุทธรณตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๗ ใหยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินเพือ่

เสนอตอไปยังรัฐมนตรีโดยมิชักชา 
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มาตรา ๑๙ ในกรณีอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ หรือกรณีอุทธรณคําสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตของเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามมาตรา ๑๗ ผูอุทธรณยังคงมีสิทธิเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในระหวางรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๐ ในกรณีใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

มาตรา ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ซ่ึงประสงคจะเลิกสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตาม
มาตรา ๑๗ หรือในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ เลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามมาตรา ๒๑ ถามีกิจการในหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ยังจะตองกระทําอยูใหผูไดรับใบอนุญาตนั้นกระทํากิจการในหนาที่ใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

ถาผูไดรับใบอนุญาตไมกระทํากิจการในหนาที่ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งใหเจาพนักงานทองถ่ินเขากระทํากิจการนั้นแทนตอไปจนเสร็จสิ้น โดยเรียกคาใชจายจากผูได
รับใบอนุญาต 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ตายหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบและในกรณีที่ผู
ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ ตายหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๖ แจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตายหรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แสดงความจํานงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติเพื่อขอเปนผูจัดตั้ง
หรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป 
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ใหผูแสดงความจํานงนั้นเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไปไดตั้งแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติจนถึง
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ไมมีบุคคลใดแสดงความจํานงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเขาทําหนาที่แทนเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จนกวาจะมี
ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ขึ้นใหม 

มาตรา ๒๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๑๐ หรือผูได
รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแกไขหรือเปล่ียนแปลงสุสานและฌาปนสถานตามคําสั่งของ            
เจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ในกรณีฝาฝนมาตรา ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนร้ือถอนสิ่งปลูกสราง 
หรือเคลื่อนยายศพที่ฝงหรือเก็บไวไปฝงหรือเก็บในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ภายในเวลาที่กําหนด ถาผูฝาฝนยังไม
ปฏิบัติตาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินเขากระทําการนั้นแทน โดยเรียกคาใชจายจากผูฝาฝน 

มาตรา ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ 
หรือมาตรา ๒๐ หรือผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแจงเปนหนังสือ
ใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบการเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๒๗ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท 

มาตรา ๒๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน หรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปน
สถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินกิจการหรือเปนผูจัดการตอไปได
จนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป  ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตนั้น
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เปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนหรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนตามวรรคหนึ่งซึ่งใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับและมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตหรืออยูในระหวางการขอตออายุใบอนุญาต ถาประสงค
จะเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๙ บรรดาขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ
สุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา ซ่ึงไดออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
การควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชบังคับ
ได ตอไปเพียงเท าที่ไม ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะได มีขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา ออก
ใชบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และเจา
พนักงานสาธารณสุขกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม 
_____________ 

 
(๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
 หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสาน 
  และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน 
 และฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๔) การตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต 
 เปนผูดําเนินสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
 หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหเปนไปตาม 
 อัตราใน (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๑ 
ปจจุบันการดําเนินกิจการสุสานและฌาปนสถานบางแหงมีลักษณะที่อาจเปนอันตรายตอความ
มั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ การสาธารณสุขหรืออนามัยของประชาชนเพิ่มขึ้น สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานเสียใหม ใหเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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กฎกระทรวง 

(พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. 2528 
------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 12 วรรคสอง 
และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 35 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทรวงไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ผูใดประสงคจะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่จะจัดตั้งสุสานและ 
ฌาปนสถานนั้นตามแบบ สฌ. 1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน

ไดหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
(ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
(ค) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้ง

สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

128 ภาคผนวก  ง 

(ง) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบตามขอ 4 หรือขอ 5 

(จ) แผนผังแสดงการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกิจการของสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 

2. นิติบุคคล 
(ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล 
(ข) หลักฐานแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับ

ใบอนุญาต 
  (ค) เอกสารตาม (1) (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต ซ่ึงเปนผูลงลายมือช่ือในคําขอแทนนิติบุคคล 
  (ง) เอกสารตาม (1) (ค) (ง) และ (จ) 
 ขอ 2 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนตามขอ 1 ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานดังกลาว 
 ขอ 3 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่งไร 
 ขอ 4 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ         
ฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บหรือฝงศพเปนการถาวร ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) สถานที่ตั้งตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
(2) สถานที่ตั้งตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรร

เปนพื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวย 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ   

(3) สถานที่ตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถ่ินหรือมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 
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(4) สถานที่ตั้งตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการ 
จราจรสาธารณะอยางนอยหาสิบเมตร หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ หวย 
แมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชนอ่ืนอยางนอยส่ีรอยเมตร เวนแตในกรณีที่มีการปองกัน
มิใหกล่ินและสิ่งปฏิกูลร่ัวไหล สถานที่ตั้งนั้นจะตองอยูหางจากทางน้ําไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร 

(5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองไมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยาหรือเทศบาล 
 ขอ 5 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนสําหรับการเผาศพโดยเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขตามขอ 4 (1) (2) และ (3) 
 ขอ 6 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนตามขอ 1 แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีการตรวจสอบทําเลสถานที่ที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

(2) ตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

(3) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันพิจารณา
แลวเสร็จ 
 การนับระยะเวลาดังกลาวไมรวมระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินคืนคําขอหรือส่ังการให
ผูยื่นคําขอไปดําเนินการใหถูกตองสมบูรณ 
 ขอ 7 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนใหใชแบบ สฌ.2 สําหรับบุคคลธรรมดา และ สฌ.2/1 สําหรับนิติบุคคล ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 8 ผูใดประสงคจะดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่จัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถานนั้นตามแบบ  สฌ.3 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน 
ดังตอไปนี้ 

(1) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได 
หรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
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(2) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
(3) หนังสือยินยอมใหเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชนของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนเวนแตผูขอเปนผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง 

(4) ภาพถายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาว 
 ขอ 9 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนตามขอ 8 แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
(2) ตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับ

ใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(3) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันพิจารณาแลว

เสร็จการนับระยะเวลาดังกลาวไมรวมระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินคืนคําขอหรือส่ังการใหผูยื่น
คําขอไปดําเนินการใหถูกตองสมบูรณ 
 ขอ 10 ใบอนุญาตใหดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนใหใชแบบ สฌ.4 ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 11 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั ้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินแหง
ทองที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น ตามแบบ สฌ.5 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบอนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาต
เดิม กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตเปน
นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารและหลักฐานตามขอ 1 (2) (ข) ดวย 
 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ
ใบอนุญาตเดิมใหใหม 
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 ขอ 12 ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินแหง
ทองที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น ตามแบบ สฌ.6 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบอนุญาต
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทน
ใบอนุญาตเดิม กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน 
 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตดําเนินการสุสานและ 
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาต
ตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม 
 ขอ 13 มิใหนําความในขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มาใชบังคับกับสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 ขอ 14 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนซึ่งมีอยูแลว
และยังไมไดรับอนุญาตใหจัดตั้งกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหผูที่เปนเจาของหรือผูครอบครอง
มาขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ มิใหนําความใน         
ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มาใชบังคับ 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

ชํานิ ศักดิเศรษฐ 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

ประกาศราชกจิจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 69 ก วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 
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กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
--------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐ แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน            
พ.ศ. ๒๕๒๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
 (๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
  สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
 (๒) ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและ 
  ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
  ฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐  บาท 
 (๔) การตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต 
  เปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหเปนไปตาม 
  อัตราใน (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 

ใหไว ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๓ 
ชํานิ ศักดิเศรษฐ 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ ๒๕๒๘ กําหนดใหออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติ จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เร่ือง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก 
และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 

----------------------------------- 
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ และ ขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศกําหนดวิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ 
เปรียบเทียบแบบบันทึกและการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
เตาเผาศพ ดังรายละเอียดกําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อภิชัย  ชวเจรญิพันธ 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
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ภาคผนวก 
ทายประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เร่ือง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก 
และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 

------------------------------------------ 
 ๑. ความหมายของคํา 
  “คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไม
สามารถสองผานเขมาควันจากปลองเผาศพ 
  “แผนภูมิเขมาควันจากริงเกิลมานน” หมายความวา แผนภูมิแสดงคาความทึบแสง
ในระดับตางๆ ที่ใชเปรียบเทียบเพื่อหาคาความทึบแสงของเขมาควันที่เกิดขึ้นจริง โดยมีลักษณะ
และหนวยวัดตามที่กําหนดไวในขอ ๓ 
  “วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันดวยแผนภูมิเขมาควันจากริงเกิล
มานน” หมายความวา การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันโดยการใชสายตา สังเกตุกลุมของ
เขมาควันและเปรียบเทียบกับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน เพื่อหาคาที่ใกลเคียงกับความทึบ
แสงของเขมาควัน 
 ๒. การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  (๑) การตรวจวัดความในแตละครั้งจะตองมีผูตรวจวัด ๒ คน โดยตรวจวัดพรอม  ๆกัน 
  (๒) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟากอนที่จะตรวจวัดวา ในบริเวณดังกลาวมี
แสงสวางเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่ เกิดขึ้นและสีของฉากหลังที่ตัดกัน 
(Contrasting background) ถาแสงสวางไมเพียงพอหรือมีฝนตกใหยกเลิกการตรวจวัด 
  (๓) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองเตาเผาไมนอยกวาสามเทาของระยะความสูง
จากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน ๔๐๐ เมตร และอยูในทิศที่ตั้ง
ฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากที่สุด 
  (๔) ใหผูตรวจวัดใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทําโดยกรมควบคุม
มลพิษ หรือที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมความคุมมลพิษ โดยถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและ
มองเขมาควันผานชองตรงกลางของแผนภูมิ 
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  (๕) ใหผูตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดที่กลุมควันมีความ
หนาแนนมากที่สุดและไมมีการควบแนนของไอน้ํา เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิ
เขมาควันของริงเกิลมานนเพื่อหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับความแสงของกลุมเขมาควันที่
เกิดขึ้นจริง และบันทึกผลการตรวจวัดทุกๆ ๑๕ วินาที จนกระทั่งครบ ๓๐ นาที ลงในแบบบันทึก
ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ 
 ๓. ลักษณะและหนวยวัดของแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 
  (๑) การสรางแผนภูมิเขมาควันแบบวงกลม ใหสรางขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๑๒ 
มิลลิเมตร บนกระดาษสีขาว ผิวเรียบ ขนาดกวาง ๑๕๔.๕ มิลลิเมตรและยาว ๒๒๔.๕ มิลลิเมตร 
ที่มีคาการสะทอนแสงเทียบเทา (Reflectance Equivalency) กับผงแมกนีเซียมออกไซด (MgO) 
หรือ ผงแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ชนิดเกรดสารเคมี (Reagent Grade) เจาะชองเปนรูปวงกลมตรง
จุดศูนยกลางของแผนภูมิเขมาควันขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๒ มิลลิเมตร และใหแบงรูปวงกลม
ของแผนภูมิเขมาควันออกเปน ๑๐ ชองเทาๆ กัน และพิมพสีดวยผงถานสีดํา (Black Carbon) ที่ใช
ในการพิมพจนเต็มชอง โดยแตละชองตองมีระดับคาความทึบแสงที่แตกตางกัน ตั้งแตคาความ
ทึบแสงเทากับรอยละ ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐, และ๑๐๐ ตามลําดับ ดังภาพ 
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  (๒) ใหทดสอบคาความทึบแสงบนพื้นกระดาษแตละชองตาม (๑) โดยการวัดคา
ความหนาแนนของเม็ดสีดวยเครื่องวัดคาความดํา (Spectrodensitometer) ซ่ึงความคลาดเคลื่อนของ
คาความทึบแสงบนพื้นกระดาษแตละชองตองมีคาไมเกินรอยละ ๕ ของคาความทึบแสงนั้น ๆ 
  (๓) การจัดทําแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรมควบคุมมลพิษกอนการจัดพิมพ และเมื่อไดจัดพิมพแลวจะตองใหกรมควบคุมมลพิษสุม
ตรวจสอบตามขอ (๒) อีกครั้งหนึ่ง 
 ๔. การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสง ใหดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) การคํานวณคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคน ใหนําคาความทึบแสง
ตามขอ ๒ (๕) ที่ผูตรวจวัดแตละคนจดบันทึกไว มารวมกันแลวหารดวยจํานวนครั้งทั้งหมดที่จด
บันทึก มีหนวยเปนรอยละ 
  (๒) การเปรียบเทียบคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคน ใหนําคาความทึบ
แสงของผูตรวจวัดแตคนตามขอ ๔ (๑) มาเปรียบเทียบกัน หากผลการเปรียบเทียบแตกตางกันเกิน 
๓ ใหทําการตรวจวัดใหม ถาผลการเปรียบเทียบตามขอ ๔ (๑) แตกตางกันไมเกิน ๓ ใหนําคาความ
ทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนมารวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธเปนคาความทึบแสงของเขมา
ควันที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพในครั้งนั้นดวย 
 ๕. การสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหบันทึกชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด
ของผูตรวจวัด คาความทึบแสงที่ผูตรวจวัดแตละคนวัดได คาความแตกตางของผลการตรวจวัด 
และผลสรุปลงในแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ 
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แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
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แบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควนัจากปลองเตาเผาศพ 

 
 
ตนฉบับ สําหรับเจาของหรือผูครอบครองเตาเผาศพ ผูไดรับอนญุาตจัดตั้งหรือไดรับใบอนญุาต

ดําเนินการฌาปนสถานหรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดงักลาว แลวแตกรณ ี
สําเนา สําหรับผูตรวจ 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

เร่ือง กําหนดใหเตาเผาศพเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูส่ิงแวดลอม 

---------------------------- 
 เพื่อกําหนดใหเตาเผาศพเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสียออกสูส่ิงแวดลอมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหเตาเผาศพที่สรางขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร 
และเขตเทศบาลเมืองเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
ส่ิงแวดลอม 
 ขอ ๒ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเตาเผาศพปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูส่ิงแวดลอม 
เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
เตาเผาศพที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนด
มาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง 
 ขอ ๓ ใหเตาเผาศพที่มีอยูในพื้นที่ตามขอ ๑ ในวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาดําเนินการใหเปนไปตามที่ประกาศนี้ภายในสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
----------------------------------------------- 

 เพื่อกําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึง
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
  “คาความทึบแสง” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผาน
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
 ขอ ๒ เขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพตองมีคาความทึบแสงไมเกินรอยละ ๑๐ 
เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 
 ขอ ๓ วิธีการตรวจวัด คํานวณ เปรียบเทียบ และสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงให
เปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ ๔ แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความ
ทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ รวมทั้งลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน
ของริงเกิลมานนใหเปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตัวอยาง 
เทศบัญญัติ 

เทศบาลเมืองพระประแดง 
เรื่อง 

สุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2544 
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(ตัวอยาง) 
บันทึก 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง 

เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2544 
********************* 

 
หลักการ 

 เพื่อปฏิบัติการควบคุมสุสานและฌาปนสถานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวง 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากไดมีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในมาตรา 6 วรรค 2 มาตรา 7 
วรรค 2 มาตรา 12 วรรค 2 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การขอตอใบอนุญาต และ
การตออายุใบอนุญาต ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียม สําหรับการจัดตั้งและการดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวง เทศบาลเมืองพระประแดงจึง
จําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง 
เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2544 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 เทศบาลเมืองพระประแดง โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลเมืองพระประแดง และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการจึงตราเทศบัญญัติไว 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 เทศบัญญัตินี ้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง  เรื ่อง สุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2544” 
 ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งแตวันที่ได
ประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง แลวเจ็ดวัน 
 ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง 
หรือเผาศพสําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  “สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง 
หรือเผาศพสําหรับตระกูล หรือครอบครัวหรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่
ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน 
  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายวา
ดวยสาธารณสุข ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินให
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และเทศบัญญัตินี้ 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง หรือ
เทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
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 ขอ 4 คาธรรมเนียมใบอนุญาต จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 1,000 บาท 
 ขอ 5 คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 500 บาท 
 ขอ 6 คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามขอ 4 และขอ 5 ฉบับละ 50 บาท 
 ขอ 7 คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ใหเปนไปตามขอ 4 และขอ 5 
 ขอ 8 หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในเขตและสถานที่ ดังนี้ 
  (1) พื้นที่ปาไมตนน้ําลําธาร 
  (2) เขตพื้นที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเปนพื้นที่เพื่อ
นันทนาการ หรือเขตอนุรักษ และพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
  (3) บริเวณที่เปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณทองถ่ิน หรือมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 
 ขอ 9 หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานเอกชนในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง 
 ขอ10 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
สําหรับเก็บ หรือฝงศพเปนการถาวร ตองอยูหางจาก 
  (1) ทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ 
อยางนอยหาสิบเมตร 
  (2) ทางน้ํา ซ่ึงประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ หวย แมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชนอ่ืนอยางนอยส่ีรอยเมตร เวนแตกรณีที่มีการปองกันมิใหมีกล่ิน หรือส่ิงปฏิกูล
ร่ัวไหล และสถานที่ตั้งนั้น จะตองอยูหางจากน้ําไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร ดังนี้ 
 ขอ 11 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่งไร 
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 ขอ 12 ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปน
สถาน 
 ขอ 13 สถานที่สําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ ตองมีลักษณะ ดังนี้ 
  (1) บริเวณสถานที่เก็บ หรือฝงศพตองมีกําแพงสูงไมนอยกวา 2 เมตร โดยรอบ
และทางเขาออก ตองมีประตูปดกั้น 
  (2) ที่เก็บศพ หรือฝงศพ ตองหางจากกําแพง ตาม (1) ไมนอยกวา 2.00 เมตร 
  (3) พื้นที่เก็บศพ หรือฝงศพ ตองน้ําทวมไมถึง หรือมีวิธีการปองกันมิใหน้ําทวมถึง 
  (4) ที่เก็บศพตองทําดวยคอนกรีต หรือกออิฐถือปูน มีลักษณะเปนซอง สูงจาก
ระดับพื้นดินภายในบริเวณสถานที่เก็บศพ ไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร 
  (5) ซองเก็บศพตองมีขนาดกวางพอที่จะเก็บ เคลื่อนยายหีบศพไดโดยสะดวก และ
มีฝาทําดวยโลหะ หรือคอนกรีตซึ่งสามารถปองกันกลิ่นหรือส่ิงปฏิกูลร่ัวไหล 
  (6) ภายในฐานเก็บศพตองมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพื้นซองไมนอยกวาสิบ
เซนติเมตร 
 ขอ 14 การเก็บ ฝง หรือเผาศพของผูที่ตายดวยโรคติดตออันตราย หามมิใหผูใดถายศพ
ออกจากหีบศพ หรือที่บรรจุเดิม และหามเอาสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบศพหรือที่บรรจุ เวนแต
จะไดรับอนุญาตและกระทําในการควบคุมของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ 15 ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองดําเนินการเก็บศพ ดังนี้ 
  (1) บรรจุศพไวในหีบศพที่มั่นคง มิดชิด และโดยวิธีปองกันไมใหกล่ินและสิ่ง
ปฏิกูลร่ัวไหล 
  (2) ตองรักษา และปองกันใหศพคงอยูในสภาพตามขอ (1) 
  (3) ตองวางหีบศพไวบนที่รองรับซึ่งตองสูงจากพื้นไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร 
และถาจะวางซอนทับกัน ตองเวนระยะระหวางหีบศพลางกับศพบนใหหางกันไมนอยกวาหาสิบ
เซนติเมตร 
  (4) ใหเขียนชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปที่เกิด ตาย และรับฝากศพไวที่หีบศพ 
ใหชัดเจนอยูเสมอ 
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 ขอ 16 การเก็บศพโดยวิธีการสรางที่เก็บศพเปนพิเศษ อาจทําไดโดยท่ีเก็บศพนั้นตองมี
คุณสมบัติมิใหมีกล่ิน และสิ่งปฏิกูลร่ัวไหล และตองดําเนินการตามขอ 17 (4) 
 ขอ 17 ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองดําเนินการฝงศพ ดังนี้ 
  (1) ใหหลุมฝงศพแตละหลุม อยูหางกันไมนอยกวา หาสิบเซนติเมตร 
  (2) ใหหีบศพ หรือส่ิงบรรจุศพ หรือหอศพอยูต่ํากวาระดับพื้น ไมนอยกวาหาสบิ
เซนติเมตร  
  (3) หามฝงศพเกินหลุมละหนึ่งศพ เวนแตผูตายจะเปนญาติกัน และดวยความ
ยินยอมของเจาของศพทุกฝาย 
  (4) ใหมีปายชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปที่เกิด ตาย และท่ีฝงศพไวใหชัดเจน
อยูเสมอ และติดตั้งไวอยางเรียบรอย 
  (5) ถาศพที่จะฝงเปนศพของผูตายดวยโรคติดตออันตราย ตองทําการทําลายเชื้อ
โรคที่ศพนั้น ดวยวิธีที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
 ขอ 18 ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองดําเนินการเผาศพ ดังนี้ 
  (1) ตองเผาศพดวยเตาเผาที่ใชน้ํามันดีเซล หรือกาซเปนเชื้อเพลิง และเตาเผาศพนั้น 
ตองมีคามาตรฐานความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ เปนไปตามประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
  (2) หลังจากการเผาศพแตละครั้ง ใหจัดการทําความสะอาดเตาเผาศพเพื่อรวบรวม
กระดูกและเถาถานที่เหลือจากการเผาศพ เพื่อเก็บไวในที่จัดเก็บโดยเฉพาะ มิใหเถาถานฟุงกระจาย 
 ขอ 19 การเผาศพใหกระทําไดตั้งแตเวลา 16.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหเผาศพนอกจากเวลาดังกลาว 
 ขอ 20 การขุดศพตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน และตองจัดใหมีที่รองรับศพ
ซ่ึงมั่นคง มิดชิด ปองกันมิใหมีกล่ิน และสิ่งปฏิกูลร่ัวไหล 
 ขอ 21 การยายศพออกจากสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง ตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร 
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 ขอ 22 ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองรักษาเครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะที่ใชในการเก็บ ฝง หรือเผาศพ ใหตองดวย
สุขลักษณะอยูเสมอ และตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ 23 ใหผู จ ัดตั ้ง  และผู ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน ดําเนินการดังนี้ 
  (1) ใหแสดงใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน และใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ และสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนไวในที่ซ่ึงเห็นไดชัดเจน 
  (2) ใหผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ สงรายงานตามแบบทาย
เทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
  (3) ใหผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานเอกชน สงรายงานตามแบบทาย
เทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เฉพาะในเดือนที่มีการเก็บ ฝง หรือเผาศพ ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 
  (4) หามมิใหเก็บ ฝง หรือเผาศพที่ไมมีใบมรณบัตร หรือมีแตขอความไมตรงตาม 
ที่แจงไวในมรณบัตร แตหากไดรับการอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง ตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรแลว ใหเก็บ ฝง หรือเผาศพนั้นได 
  (5) กรณีมีผูใหเก็บ ฝง หรือเผาศพโดยไมมีมรณบัตร ใหผูดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน แจงตอเจาพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจโดยทันที 
  (6) ใหรักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  (7) ใหปองกันมิใหสัตวเขาไปขุดคุยหลุมฝงศพในสุสานและฌาปนสถาน 
 ขอ 24 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ซึ่งมีอยู
แลวและยังไมไดรับอนุญาตใหจัดตั้งกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูที่เปนเจาของหรือผู
ครอบครองมาขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้มิ
ใหนําความในขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และขอ 11 มาใชบังคับ 
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 ขอ 25 ใหนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มีหนาที ่รักษาการใหเปนไปตามเทศ
บัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 

 (ลงชื่อ)    ประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธ 
                                  (นายประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธ) 

ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง 
 
 
 
 

     
   อนุมัติ 
 
(ลงนาม)          สมบูรณ  สุขสําราญ 
                    (นายสมบูรณ  สุขสําราญ) 
              ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
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พระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. 2545 
----------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545 
เปนปที่ 57 ในรัชกาลปจจุบนั 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 
๒๕๔๕” 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

--------------- 
 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
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 “การฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเขารวมกันเพื่อ
ทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเขารวมกันนั้นซึ่งถึงแกความตาย และมิไดประสงคจะหากําไรหรือ
รายไดเพื่อแบงปนกัน 
 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือ
คาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปนคาใชจายเพื่อ
ดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานที่เปนที่ทําการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่
กรุงเทพมหานครหรือนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่อ่ืน แลวแตกรณี 
 “นายทะเบียนกลาง” หมายความวา นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5  หามมิใหบุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและการฌาปนกิจ
สงเคราะหที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ใชคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ฌาปนกิจสงเคราะห” หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกัน 
 มาตรา 6  ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหเปนนายทะเบียนกลาง 
 นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่กรุงเทพมหานครและนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่อ่ืนใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหแตงตั้ง 
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 มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือ
ออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 

หมวด 2 
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

--------------- 
 

 มาตรา 8  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะมีขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะมีวัตถุประสงคนอกจากการฌาปนกิจสงเคราะหมิได 
 มาตรา 9  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนเมื่อไดจด
ทะเบียนแลวใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะกระทํามิได 
 มาตรา 10  การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ยื่นคําขอพรอมดวยขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางนอยสามฉบับ
ตอนายทะเบียนประจําทองที่ที่จะตั้งสํานักงาน 
 คุณสมบัติของผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และหลักเกณฑ วิธีการยื่น
คําขอจดทะเบียน ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา 11 ในการขอจดทะเบียน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
10 มีขอบังคับถูกตองตามมาตรา 13 และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมายและวัตถุประสงคของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห กับทั้งผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทุกคนมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 10 วรรคสอง ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนได 
และใหออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหแกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหนั้น 
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 ถาหากนายทะเบียนเห็นวาในการขอจดทะเบียนมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามวรรค
หนึ่งใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เมื่อไดแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงถูกตองแลวใหนายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหสมาคมนั้น 
 ถาผูยื่นคําขอไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามวรรคสองภายในสามสิบวันนับแต
วันทราบคําสั่งนายทะเบียนใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนและแจงคําสั่งไมรับจด
ทะเบียนพรอมดวยเหตุผลไปยังผูขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคําขอ 
 ใหผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอปลัดกระทรวงไดโดยทําเปนหนังสือยื่นตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว และใหนายทะเบียนสงคํา
อุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 
 ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณคําวินิจฉัย
ของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 
 มาตรา 12  ใหนายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 13  ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางนอยตองมีขอความเกี่ยวกับ
เร่ืองดังตอไปนี้ 
 (1) ช่ือ ซ่ึงตองมีคําวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” กํากับไวกับชื่อนั้นดวย 
 (2) วัตถุประสงค 
 (3) ที่ตั้งสํานักงาน และวันเวลาเปดทําการ 
 (4) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
 (5) อัตราเงินคาสมัคร อัตราเงินคาบํารุง และอัตราเงินสงเคราะห และวิธีการชําระเงินนั้น 
 (6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
 (7) วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 
 (8) ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชจายและการเก็บรักษาเงิน 
 (9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
 (10) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการ
ประชุมของคณะกรรมการ 
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 มาตรา 14  คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมาชิกใหเปนไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 วิธีการจายเงินและการใชจายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา 13 (7) และ (8) ใหเปนไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา 15  วันเวลาเปดทําการสํานักงานตามมาตรา 13 (3) ตองไมนอยกวาหาวันในหนึ่ง
สัปดาห และวันหนึ่งตองไมนอยกวาสามชั่วโมง และใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหปดประกาศวัน
และเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน 
 มาตรา 16 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะกระทําไดก็
แตโดยมติของที่ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญลงมติ 
 การยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 นายทะเบียนมีอํานาจไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหได เมื่อเห็นวาการแกไขหรือเพิ่มเติมนั้นขัดตอวัตถุประสงคของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหหรือขัดตอกฎหมาย 
 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จะยังไมมีผลใชบังคับ
จนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนแลว 
 ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ใหนํามาตรา 11 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 17  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองจัดใหมีปายชื่อเปนภาษาไทยอานไดชัดเจน
ติดไวที่หนาสํานักงาน และตองติดใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนไวที่สํานักงานในที่เปดเผยเห็น
ไดงาย 
 มาตรา 18  ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญใหนายทะเบียนออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหเมื่อสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหรองขอ 
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 การขอรับใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนและแบบใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
แบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 

หมวด 3 
การดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

--------------------- 
 

 มาตรา 19 ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนัดสมาชิกมาประชุมกันเปน
การประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนเพื่อตั้งคณะกรรมการและ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ ในระหวางที่ยังมิไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก 
ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับ
คณะกรรมการ 
 มาตรา 20  การแตงตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ใหทําไดโดยมติของที่
ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสี่สิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญ
ลงมติ 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
 ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนตองเจงเหตุที่ไมรับ
จดทะเบียนใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไมรับจดทะเบียน และ
ใหนํามาตรา 11 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในระหวางที่ยังไมมีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุดใหม 
ถาขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหกรรมการชุดเดิมปฏิบัติ
หนาที่กรรมการตอไปจนหวาจะไดมีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม 
 มาตรา 21  ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน โดยมีตําแหนงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน 
เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด เปนผูดําเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหและเปนผูแทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
เพื่อการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได 
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 กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 
 กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได เวน
แตที่ประชุมใหญโดยมติสองในสามของผูที่มาประชุมจะกําหนดเปนอยางอื่น 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการ
แทนใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา 22 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญประจําป 
ปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อ 
 (1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 (2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 (3) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา 21 วรรคสาม 
 (4) พิจารณาวาระอื่นๆ 
 มาตรา 23  คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
 สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน
จะทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได 
 ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการไมเรียกประชุม
ใหญวิสามัญในระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได 
 มาตรา 24 ในการเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือการเรียกประชุมใหญวิสามัญตามมาตรา 
19 มาตรา 22 หรือมาตรา 23 คณะกรรมการตองสงหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีช่ือ
ในทะเบียนสมาชิกกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 การเรียกประชุมใหญตามวรรคหนึ่งตองระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมและจัดสงรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของตามควรไปพรอมกันดวย 
 มาตรา 25  การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 
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 ถาในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุมหากการ
ประชุมนั้นไดนัดโดยสมาชิกรองขอ ใหเลิกประชุม ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอ ให
นัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปน
องคประชุม 
 ในการประชุมใหญเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตองมีผูมาประชุมตามวรรคหนึ่งเทานั้น 
 มาตรา 26  ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ ่งมีเสียงหนึ ่งในการลงคะแนน  การ
วินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตกรณีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ และการเลิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม 
 มาตรา 27  สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอ่ืนซึ่งมิใชสมาชิกมาประชุมใหญและ
ออกเสียงแทนตนก็ได 
 ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว 
 มาตรา 28  ในกรณีจะมีมติเร่ืองใด ถาสวนไดเสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหผูใดขัดกับประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้น
จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได 
 มาตรา 29  นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่อาจเขารวมการประชุมใหญของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหและอาจชี้แจงแสดงขอคิดเห็นแกที่ประชุมใหญได แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 มาตรา 30  หามมิใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เ รียกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิก
นอกเหนือจากเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห 
 เงินคาสมัครใหเรียกเก็บจากผูซ่ึงสมัครเขาเปนสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามอัตรา
ที่กําหนดในขอบังคับ แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 เงินคาบํารุงใหเรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายปตามอัตราที่กําหนดใน
ขอบังคับแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 เงินสงเคราะหใหเรียกเก็บไดตามจํานวนสมาชิกที่ตายตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ 
แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหไวลวงหนาเพื่อสํารองจายเปนคา
จัดการศพไดแตตองไมเกินอัตราที่ที่ประชุมใหญกําหนดและตองกําหนดในขอบังคับ 
 ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเลิก หรือสมาชิกผูใดพนจากสมาชิกภาพ ใหสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหคืนเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไวลวงหนาใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิกผูนั้นยัง
ไมตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่ไดจายลวงหนาไวใหแลว 
 มาตรา 31  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจหักเงินจํานวนหนึ่งไวจากเงินสงเคราะหได
ตามสมควรเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามอัตราที่
ที่ประชุมกําหนด แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 มาตรา 32  กรรมการไมมีสิทธิไดรับคาจางหรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 กรรมการอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดวางระเบียบไวใหจายได 
 ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยประชุม คาพาหนะหรือ
ประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันใหแกกรรมการ ตองกระทําโดยมติของที่ประชุมใหญและตอง
สงสําเนาที่มีคํารับรองวาถูกตองตอนายทะเบียน 
 มาตรา 33  หามมิใหผูใดชักชวน ชี้ชอง หรือจัดการโดยวิธีใดๆ ที่คลายคลึงกันใหผูใด
เขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ยังมิไดจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย 
 มาตรา 34  หามมิใหผูใดชักชวน ช้ีชอง หรือจัดการใหผูอ่ืนเขาเปนสมาชิกในสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห โดยไดรับประโยชนตอบแทนเปนเงินหรือทรัพยสินอื่นไมวาจะเปนสินจาง
หรือคาใชจายอื่นจากการชักชวน ช้ีชอง หรือจัดการนั้น 
 มาตรา 35  สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่สํานักงานไดในเวลาเปดทําการ 
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หมวด 4 
การควบคุมสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห 

------------- 
 

 มาตรา 36  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางกําหนด และใหเก็บรักษาทะเบียนดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช
ประกอบการลงทะเบียนไวที่สํานักงาน 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูในวันที่ครบเกาสิบวัน
นับแตวันที่จดทะเบียนใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันดังกลาว และเมื่อส้ินเดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกป สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตอง
สงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกตามที่เปนอยูในวันสิ้นเดือน
นั้นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 มาตรา 37  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองจัดใหมีสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกใหแก
สมาชิก บัญชีชําระเงินประจําตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะการชําระเงินและหลักฐานการรับจายเงิน
ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความ
ถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองรายงานจํานวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคารตามที่
เปนอยูในวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา 38  เมื่อส้ินปปฏิทินทุกป สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองทําบัญชีรายได รายจาย
และบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นป 
 ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติบัญชีรายได รายจาย 
และบัญชีงบดุลนั้นภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองสงสําเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีคํารับรองวาถูกตองตอ
นายทะเบียนเพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติตามหลักเกณฑและ
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วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองแสดงสําเนางบดุลไวที่
สํานักงานเพื่อใหสมาชิกและผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดดวย 
 มาตรา 39 ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา 36 
มาตรา 37 และมาตรา 38 ไวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 
 มาตรา 40  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอใหคัดรายการ และ
รับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจากนายทะเบียนใหยื่นคําขอตามแบบที่
นายทะเบียนกลางกําหนด 
 มาตรา 41  เพื่อประโยชนแกการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใหเปนไป
ดวยดีเมื่อมีกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรที่จะไดฟงความคิดเห็นและคําวินิจฉัยของสมาชิกใน
ปญหาหรือกิจการใด นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อ
พิจารณาและวินิจฉัยปญหาหรือกิจการนั้นได 
 มาตรา 42  เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเจาหนาที่รองขอวาการประชุมใหญ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมาย
หรือขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนมติของที่
ประชุมใหญที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ไดเรียกหรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมาย
หรือขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเสียได การรองขอใหเพิกถอนมติของที่ประชุม
ใหญนั้น ถาสมาชิกเปนผูรองขอตองรองขอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 
 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งใหเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ กรรมการคนใดคนหนึ่งมี
สิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอปลัดกระทรวงได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 
 ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณคําวินิจฉัย
ของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 
 มาตรา 43  ในกรณีที่กรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหกระทําการ
ใดอันกอใหเกิดความเสียหายแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ถาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมรอง
ทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนรองทุกขหรือฟองคดีได โดยใหพนักงานอัยการรับวาตางให
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหออกคาใชจายเกี่ยวกับการรองทุกข
ฟองคดีหรือวาตางแกนายทะเบียนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี 
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 มาตรา 44  ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระทําการหรืองดเวนกระทําการใน
การปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือ
สมาชิก หรือทําใหมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชี ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหปฏิบัติการดังตอไปนี้ 
 (1) ใหคณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรอง
หรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือสมาชิก 
 (2) ใหคณะกรรมการหรือกรรมการแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่
นายทะเบียนกําหนด 
 (3) ใหคณะกรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว เพื่อแกไข
ขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 
 (4) ใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่งเกี่ยวของกับการนั้น
พนจากตําแหนงกรรมการ 
 มาตรา 45 เมื่อนายทะเบียนสั่งใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงกรรมการทั้งคณะ 
ใหนายทะเบียนแตงตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับ
คณะกรรมการ และใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นใหมทั้งคณะใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 
 มาตรา 46 เมื่อนายทะเบียนสั่งใหกรรมการคนใดพนจากตําแหนงกรรมการ  ให
คณะกรรมการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต
วันที่กรรมการพนจากตําแหนง ถามิไดตั้งหรือตั้งกรรมการไมไดตามกําหนดเวลา ใหนายทะเบียน
แตงตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนกรรมการแทน และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
กรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระของกรรมการผูนั้นเหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน คณะกรรมการสวนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญเพื่อตั้งกรรมการแทนหรือนาย
ทะเบียนจะดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน ใหนายทะเบียนแตงตั้งกรรมการชั่วคราว
ใหครบจํานวนเจ็ดคน และใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนแตงตั้ง
กรรมการชั่วคราว 
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 มาตรา 47  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนาย
ทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจ 
 (1) เขาไปในสํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในวันทําการระหวางเวลา
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) ส่ังใหกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงหรือแสดงบัญชี
และเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 (3) สอบถามบุคคลใน  (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพื่อสอบถามหรือแสดง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 ในกรณีการตรวจสอบกระทําโดยพนักงานเจาหนาที่ เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงาน
การตรวจสอบตอนายทะเบียนดวย 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงาน
เจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวดตามสมควรแกนายทะเบียนหรือ
ผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ 
 มาตรา 48  นายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ตองมี
บัตรประจําตัวแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ นายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงาน
เจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ 

 

หมวด 5 
การฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 

และองคกรวิชาชีพซ่ึงเปนนติิบุคคลที่อยูภายใตการกํากบัของรัฐ 
-------------------- 

 

 มาตรา 49  สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรวิชาชีพซ่ึงเปนนิติ
บุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐใดที่ประสงคจะดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะหใหปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กําหนดในมาตรา 50 
 มาตรา 50  ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกําหนดระเบียบการขึ้นทะเบียนการ
ดําเนินกิจการ การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงาน
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ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพซ่ึงเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐขึ้นไว ระเบียบ
นี้เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคับได 
 เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
วิชาชีพ ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐไดขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมกําหนดในวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาการฌาปนกิจสงเคราะหดังกลาว
เปนงานอันอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพ
ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐนั้น 

 

หมวด 6 
การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

---------------- 
 

 มาตรา 51  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (1) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
 (2) นายทะเบียนสั่งใหเลิกตามมาตรา 52 
 (3) ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา 54 
 เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหนายทะเบียนกลางประกาศการเลิกในราชกิจจา
นุเบกษาและใหนายทะเบียนปดประกาศที่สํานักงานดวย 
 มาตรา 52  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (1) สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรวมกันยื่นคํารองขอตอนาย
ทะเบียนขอใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหพรอมดวยเหตุผลประกอบคํารองขอ และนาย
ทะเบียนไดสอบสวนหลักฐานและเหตุผลประกอบคํารองขอแลวเปนที่ปรากฏแนชัดวาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมควรจะตองเลิกดําเนินกิจการตามคํารองขอนั้น 
 (2) บุคคลอื่นซึ่งมิไดเปนกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเขามากระทําการในฐานะ
กรรมการและนายทะเบียนไดมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวเลิกการกระทําในฐานะกรรมการแลว แตไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน 
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 (3) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นไม
เปนไปโดยสุจริต และนายทะเบียนไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลวมีเหตุผลเปนที่เชื่อถือได 
 (4) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมอาจ
ดําเนินตอไปไดไมวาเพราะเหตุใดๆ 
 เมื่อนายทะเบียนสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใด ใหแจงคําสั่งเปนหนังสือพรอม
ดวยเหตุผลไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นภายในสามสิบวัน 
 มาตรา 53 ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามมาตรา 52 
กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
นั้นมีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่ง และใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 
 ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณคําวินิจฉัย
ของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 
 มาตรา 54  ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 52 เมื่อผูมีสวนไดเสีย
รองขอ ศาลอาจสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นได 

 

หมวด 7 
การชําระบัญชี 

-------------- 
 

 มาตรา 55  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดตองเลิกไมวาดวยเหตุใดๆ ใหมีการชําระ
บัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น และใหนําความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอันวา
ดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด มาใชบังคับโดย
อนุโลม เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 มาตรา 56  ในการตั้งผูชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ตองเลิก ใหที่ประชุม
ใหญตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือนับแตวันที่ปลัดกระทรวงมีคําสั่งใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี เพื่อ
ทําการชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
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 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมอาจตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือ
นายทะเบียนไมใหความเห็นชอบในการตั้งผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียนแตงตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทํา
การชําระบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได 
 เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก
ทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดตั้ง
ไวก็ได 
 ใหนายทะเบียนจดทะเบียนผูชําระบัญชีที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 
หรือผูชําระบัญชีที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไว
ที่สํานักงานและที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับ
วันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี 
 ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 มาตรา 57  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผูชําระบัญชี ใหผูชําระ
บัญชีปดประกาศไวที่สํานักงานและที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น
ตั้งอยู และประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่หรือโฆษณาทางวิทยุประจําทองที่วาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหไดเลิกและแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคนซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดบัญชีหรือ
เอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือปรากฏทางอื่น เพื่อใหทราบวาสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้นเลิกและใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 
 มาตรา 58  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเลิก ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีหนาที่จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ 
 ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สงมอบทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง พรอมดวยสมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได 
 มาตรา 59  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิชักชาสงให
ผูสอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองวาถูกตอง และในกรณีจําเปนอาจรองขอใหนายทะเบียนตั้งผูสอบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้นได 
 เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติ
แลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียน 
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 มาตรา 60  เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูจะแบงใหแกสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหไมได ทรัพยสินนั้นจะตองโอนไปใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอ่ืน หรือ
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามที่ไดระบุไวในขอบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหหรือตามมติของที่ประชุมใหญ ในกรณีที่มิไดระบุไวในขอบังคับหรือที่ประชุม
ใหญมิไดมีมติไว ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

 

หมวด 8 
บทกําหนดโทษ 

----------- 
 

 มาตรา 61  ผูใดดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิไดจดทะเบียนเปนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหหรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา 62  ผูใดเปนสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห โดยรูวาการฌาปนกิจสงเคราะห
นั้นมิไดจดทะเบียนเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 มาตรา 63  ผูใดใชคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ฌาปนกิจสงเคราะห” หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกันอันเปนการฝาฝนมาตรา 5 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช 
 มาตรา 64  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมปฏิบัติตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 17 มาตรา 20 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 หรือมาตรา 39 หรือฝาฝนมาตรา 30 หรือ
มาตรา 31 กรรมการทุกคนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได
มีสวนในการกระทําความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น 
 มาตรา 65  กรรมการผูใดรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกัน
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห โดยไมมีสิทธิที่จะรับไดตามมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ
สามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา 66  ผูใดฝาฝนมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา 67 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายหรือ
พนักงานเจาหนาที่ หรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมาย
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 47 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา 68  กรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูใดไมจัดการรักษา
ทรัพยสินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หรือไมสงมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่น
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใหแกผูชําระบัญชีตามมาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา 69  ผูใดแบงหรือโอนทรัพยสินที่เหลืออยูเมื่อไดชําระบัญชีแลวใหแกบุคคลใดอัน
เปนการฝาฝนมาตรา 60 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 
--------------------- 

 

 มาตรา 70  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 เปนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 71  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการฌาปนกิจสงเคราะหของ
สวนราชการ องคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2517 เปนการฌาปนกิจสงเคราะหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 72  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนและจัดตั้ง
บริษัทและนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือนายทะเบียน
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี จดทะเบียนบริษัทนั้น ตามกฎหมายวาดวยทนุ
รัฐวิสาหกิจแลวใหการฌาปนกิจสงเคราะหของรัฐวิสาหกิจที่ไดขึ้นจดทะเบียนไวตามมาตรา 50 
แหงพระราชบัญญัตินี้ยังคงดําเนินการไดตอไปจนกวาจะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้และใหโอนบรรดาสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของการ
ฌาปนกิจสงเคราะหของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเปนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จดทะเบียนแลวนี้ 
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แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
ดังกลาว 
 ในกรณีที่ไมมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห
นั้น 
 มาตรา 73  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 คงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งออกมาใชบังคับแทนภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม 
----------------------- 

 
(1) คําขอจดทะเบยีนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 100   บาท 
(2) คําขอจดทะเบยีนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ฉบับละ 50   บาท 
 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(3) คําขอจดทะเบยีนตั้งหรือเปลีย่นตวักรรมการ ฉบับละ 50  บาท 
 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(4) คําขอตรวจหรอืคัดเอกสารเกีย่วกับสมาคม ฉบับละ 50   บาท 
 ฌาปนกิจสงเคราะห 
(5) คําขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางอื่น ฉบับละ 25   บาท 
 นอกจาก (1) (2) (3) และ (4) 
(6) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบยีนสมาคม ฉบับละ 500   บาท 
 ฌาปนกิจสงเคราะห 
(7) ใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบยีน ฉบับละ 100   บาท 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(8) การรับรองสําเนาเอกสารเกีย่วกับสมาคม ฉบับละ 25   บาท 
 ฌาปนกิจสงเคราะห 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหทางดานการเงินตามที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 
กําหนดไวไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน และวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมรัดกุมพอที่จะปองกันการฉอโกงและ
การแสวงหาผลประโยชนจากกิจการฌาปนกิจสงเคราะหของกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมได 
ทําใหสมาคมไดรับความเสียหาย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 
เพื่อใหการคุมครองและรักษาผลประโยชนของประชาชนที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานของคณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
 มาตรา 15 ในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 ใหแกไขคําวา 
“กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย” คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” คําวา “ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” และคําวา 
“อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีการภารกิจใหม ซ่ึง
ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ใน
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
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สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห 

พ.ศ. 2547 
------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2545 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรี          
วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  การหักเงินสงเคราะหเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตองไมเกินอัตรา ดังนี้ 
 (1) รอยละเกาของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มี
สมาชิกไมเกินสองพันหารอยคน 
 (2) รอยละแปดของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่
มีสมาชิกเกินสองพันหารอยคน แตไมเกินหาพันคน 
 (3) รอยละหกของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มี
สมาชิกเกินหาพันคน แตไมเกินหนึ่งหมื่นคน 
 (4)  รอยละสี่ของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มี
สมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน 
 ขอ 2  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเปนเหตุให
ตองเปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสงเคราะหจากเกณฑที่ที่ประชุมใหญไดกําหนดไว ให
คณะกรรมการเสนอตอที่ประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนอัตรา
การหักเงินสงเคราะหของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเสียใหมในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ
นับแตมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกเวนแตสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นมีจํานวนไมเกิน
รอยละหนึ่งของจํานวนสมาชิกเดิม คณะกรรมการจะไมเสนอใหพิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงิน
สงเคราะหใหมก็ได 
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 ขอ 3  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหักเงินสงเคราะหไวไมเพียงพอแกการใช
จายในการดําเนินกิจการ หรือหักเงินสงเคราะหไวมากเกินความจําเปนแกการใชจายในการดําเนิน
กิจการใหคณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเสนอที่ประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้นเพื่อพิจารณากําหนดอัตราหักเงินสงเคราะหเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวาระแรกที่มีการ
ประชุมใหญนับแตมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น แตจะเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่กําหนดในขอ 1 ไมได 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 

สรอรรถ  กล่ินประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมัน่คงของมนุษย 
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กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราเงินคาสมัคร เงนิคาบํารงุ และเงินสงเคราะห 

พ.ศ. 2547 
---------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2545 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหกําหนดอัตราเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห ดังนี้ 
 (1) เงินคาสมัครไมเกินคนละหนึ่งรอยบาท 
 (2) เงินคาบํารุงไมเกินเดือนละหาบาท หรือปละหาสิบบาท 
 (3) เงินสงเคราะหเรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกที่ตาย ไมเกินศพละ ดังนี้ 
 (ก) หนึ่งรอยบาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกไมเกินสองพันหา
รอยคน 
 (ข) หาสิบบาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินสองพันหารอยคน
แตไมเกินหาพันคน 
 (ค) สามสิบบาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินหาพันคน แตไมเกิน
หนึ่งหมื่นคน 
 (ง) ยี่สิบบาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน 
 ขอ 2 ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเปนเหตุให
ตองเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหจากเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับ ให
คณะกรรมการเสนอตอที่ประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเพื่อพิจารณาแกไข
ขอบังคับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเสียใหมใน
วาระแรกที่มีการประชุมใหญนับแตมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิก เวนแตสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือ



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

174 ภาคผนวก  ง 

ลดลงนั้นมีจํานวนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนสมาชิกเดิมคณะกรรมการจะไมเสนอใหพิจารณา
แกไขขอบังคับเพื่อเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะหใหมก็ได 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 

สรอรรถ  กล่ินประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมัน่คงของมนุษย 
 
 



 

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี   119/2549 
เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------------------- 

 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 23 มาตรฐาน 
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ 

- คณะทํางานที่ 2  รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก 
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค   

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน  
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน      
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  

- คณะทํางานที่ 4  รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม



  

   

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                 ส่ัง ณ วันที ่ 12  เมษายน พ.ศ. 2549 
 
   ชัยฤกษ ดษิฐอาํนาจ 
   (นายชยัฤกษ ดิษฐอํานาจ) 
   รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่3 
พิจารณารางมาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 119 /2549 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2549 
------------------------ 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน 
 ดานการศึกษาวิจัยและการพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลทองถ่ิน 
 และมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน) 
2. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม  คณะทํางาน 
3.  นายกเทศมนตรีนครขอนแกน คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีเมืองอางทอง คณะทํางาน 
5.  นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
9. นายกเทศมนตรีตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี คณะทํางาน 
10. นายกเทศมนตรีตําบลจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
11. นายกเทศมนตรีตําบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
12. นายกเทศมนตรีตําบลวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว คณะทํางาน 
13. นายกเทศมนตรีตําบลเวียงสา จังหวัดนาน คณะทํางาน 
14. นายเทศมนตรีตําบลชางเผือก จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
15. นายกเทศมนตรีตําบลตนเปา จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
16. นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
17. นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา จังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาชัย จังหวัดชัยนาท คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางลึก จังหวัดชุมพร คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน  
21.  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงมะพราว จังหวัดพังงา คณะทํางาน 



  

   

22. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน  
23. ทองถ่ินจังหวัดราชบุรี คณะทํางาน 
24. ทองถ่ินจังหวัดชลบุรี คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก คณะทํางาน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
26. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
27. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
28. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน คณะทํางาน  
30. ผูแทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะทํางาน 
31. ผูแทนสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  คณะทํางาน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
32. ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 
33. ผูแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูฝากเงิน ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ คณะทํางาน 
34. ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คณะทํางาน 
35. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่ปรึกษา 
 
1. นายสมพร ใชบางยาง  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3. นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4. นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

คณะผูจัดทาํในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. วาที่ ร.ต. ธานนิทร    ร้ิวธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการ 
   บานเมืองที่ด ี
 4. นายวีระศักดิ ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน 
 5. นางราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
 6. นายชัยพัฒน ไชยสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิง่แวดลอม 
   และการมีสวนรวม 
 7. นายดษุฎ ี สุวัฒวิตยากร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ 
 8. นายอวยชยั พัศดุรักษา เจาพนกังานปกครอง 7 ว 
 9. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนกังานปกครอง 7 ว 
 10. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
 11. นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
 12. นางพีรญา อาจเอื้อน เจาพนกังานปกครอง 5 
 13. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
 14. นางรัชน ี เหรา พนักงานบนัทกึขอมูล 
 



  

   

คณะผูจัดทาํในสวนของศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

 
1. นายสิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์ นักวจิัย 
2. นางสาวบุษญมาส ศานติรัตน ผูชวยนกัวจิัย 
3. นางสาวเกศมณ ี สุปราชญาวุฒิกุล ผูชวยนกัวจิัย 
4. นางสาวสุนันทา ซาซุม ผูชวยนกัวจิัย 
 


