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หลักการ 
ให�มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร  ว�าด�วยเรื่องสุสานและฌาปนสถาน 
 

เหตุผล 

 เพื่อประโยชน�ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสุสานและฌาปนสถาน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมือง       
เขลางค�นคร  ให�เป,นไปตามกฎหมาย  ซ่ึงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.๒๕๒๘  ให�กระทําได�
โดยการตราเป,นเทศบัญญัติจึงตราเทศบัญญัติน้ี 
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  โดยท่ีเป,นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร  ว�าด�วยเร่ืองสุสานและ   
ฌาปนสถาน  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล           
พ.ศ. ๒๔๙๖  แก�ไขเพิ่มเติมโดยฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๓๐  
แห�งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.๒๕๒๘  เทศบาลเมืองเขลางค�นคร  โดยได�รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค�นครและได�รับความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัดลําปาง            
จึงตราเทศบัญญัติไว�ดังต�อไปน้ี 

ข,อ ๑  เทศบัญญัตินี้ให�เรียกว�า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร เร่ือง สุสาน
และฌาปนสถาน  พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข,อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร ตั้งแต�เม่ือได�ประกาศ     
ไว�โดยเปCดเผยที่สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค�นคร แล�วเจ็ดวัน 

ข,อ ๓  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว�า สถานที่ท่ีจัดไว�สําหรับ เก็บ ฝEง หรือ
เผาศพ สําหรับประชาชนทั่วไป แต�ไม�รวมถึงสถานที่ที่ใช�สําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว�าด�วยสถานพยาบาล 
  “สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความว�า สถานท่ีที่จัดไว�สําหรับ เก็บ ฝEง หรือ   
เผาศพ สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต�ไม�รวมถึงสถานที่ท่ีใช�สําหรับ  
เก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน 
  “เจ,าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว�า เจ�าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว�าด�วย
สาธารณสุข ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งตั้งให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  “พ นักงานเจ, า หน, าที่ ”  หมา ยควา มว� า  ผู� ซ่ึ ง รั ฐ มนต รี แต� ง ตั้ ง  ใ ห� ป ฏิบั ติ ก า ร                  
ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  “เจ,าพนักงานท,อง ถ่ิน”  หมายความว�า นายกเทศมนตรี เ มืองเขลางค�นครหรือ           
รองนายกเทศมนตรี หรือพนักงานเทศบาล ซ่ึงนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค�นคร มอบหมาย 

ข,อ ๔  เทศบัญญัติน้ีไม�ใช�บังคับแก�สุสานและฌาปนสถานสาธารณะท่ี กระทรวง ทบวง 
กรม และเทศบาลเมืองเขลางค�นคร จัดต้ังและดําเนินการ 

ข,อ ๕  ห�ามมิให�ผู�ใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร เว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

ข,อ ๖  เม่ือได�จัดตั้งสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
เสร็จแล�ว ห�ามมิให�ดําเนินการ เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

ข,อ ๗  ห�ามจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน สําหรับเก็บศพเป,นการถาวรและ/หรือฝEงศพ      
เป,นการถาวร ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 



-๒- 
ข,อ ๘  ผู�ขอรับใบอนุญาตตามข�อ ๕ หรือข�อ ๖ ต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 (๑) มีอายุไม�ต่ํากว�ายี่สิบปNบริบูรณ� 
 (๒) ไม�เป,นผู�มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร�องในศีลธรรมอันดี 
 (๓) ไม�เป,นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟEQนเฟRอนไม�สมประกอบ 
 (๔) ไม�เป,นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 
 (๕) ไม�เป,นผู�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต� เป,นโทษ

สําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
      ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป,นผู�ขอรับใบอนุญาต ตามข�อ ๕ ผู�แทนนิติบุคคลนั้นต�องมี

คุณสมบัติตามวรรคหน่ึงด�วย 

ข,อ ๙  ผู�ได�รับใบอนุญาตตาม ข�อ ๕ หรือข�อ ๖  ต�องแสดงใบอนุญาตไว�ในที่เปCดเผย      
ณ ที่ทําการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

ข,อ ๑๐  ห�ามมิให�ผู�ใดเปลี่ยนแปลงต�อเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ เว�นแต�ผู�ได�รับ
ใบอนุญาตตามข�อ ๕ จะเป,นผู�ขอและได�รับอนุญาตเป,นหนังสือจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินแล�ว 

ข,อ ๑๑  ห�ามมิให�ผู�ใด เก็บ ฝEง หรือเผาศพในสถานที่อ่ืน  นอกจากสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว�าด�วย
สถานพยาบาลหรือเคหสถานเป,นการชั่วคราว เว�นแต�จะได�รับอนุญาตเป,นหนังสือจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

ข,อ ๑๒  ผู�ใดมีความประสงค�จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชน ให�ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ทั้งนี้ การอนุญาตให�เป,นไปตาม
หลักเกณฑ�ท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ออกตามความใน พระราชบัญญัติสุสานและ     
ฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘  พร�อมด�วยเอกสาร หลักฐานท่ีเทศบาลเมืองเขลางค�นครกําหนด ดังนี้ 

     ๑)  บุคคลธรรมดา 
(ก) ภาพถ�ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช�แทนบัตรประจําตัว

ประชาชนได�หรือภาพถ�ายใบสําคัญคนต�างด�าว 
(ข) สาํเนาหรือภาพถ�ายทะเบียนบ�าน 
(ค) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช�เป,นท่ีตั้ง

สุสานหรือฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
(ง) แผนที่แสดงเขตที่ดินท่ีจะใช�เป,นท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดต้ัง รวมท้ังบริเวณใกล�เคียง เพื่อประโยชน�ในการตรวจสอบตาม
ข�อ ๕ หรือ ข�อ ๖ 

(จ) แผนผังแสดงการใช�ท่ีดินและสิ่งปลูกสร�างในกิจการของสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดตั้ง 

     ๒)  นิติบุคคล 
(ก) หลักฐานแสดงการเป,นนิตบิุคคลและวัตถุประสงค�ของนิติบุคคล 
(ข) หลักฐานแสดงว�าผู�ยื่นคําขอเป,นผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผู�ขอรับ

ใบอนุญาต 
(ค) เอกสารตาม ๑) (ก) และ (ข) ของผู�จัดการนิติบุคคล หรือผู�มีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบุคคลผู�ขอใบอนุญาต ซ่ึงเป,นผู�ลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติบุคคล 
(ง) เอกสารตาม ๑) (ค) (ง) และ (จ) 



-๓- 
ข,อ ๑๓  ผู�ใดมีความประสงค�จะดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชน ให�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน พร�อมด�วยเอกสาร หลักฐาน 
ดังต�อไปนี้ 

(ก) ภาพถ�ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืน ที่ใช�แทนบัตรประจําตัว
ประชาชนได� หรือภาพถ�ายใบสําคัญประจําตัวคนต�างด�าว 

(ข) สําเนาหรือภาพถ�ายทะเบียนบ�าน 
(ค) หนังสือยินยอมให�เป,นผู�ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชนของผู�ได�รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ     
ฌาปนสถานเอกชน เว�นแต� ผู�ขอเป,นผู�ได�รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานน้ันเอง 

(ง) ภาพถ�ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชน หรือใบแทนใบอนุญาตดังกล�าว 
 

ข,อ ๑๔  สถานที่เผาศพต�องมีลักษณะ ดังต�อไปนี้ 
 (๑) สถานท่ีตั้งต�องไม�เป,นท่ีปVาต�นนํ้า ลําธาร 

   (๒) สถานที่ตั้งต�องไม�อยู�ในเขตพื้นที่อันเป,นสถานท่ีท�องเท่ียวหรือเขตพื้นท่ีอัน
จัดสรรเป,นพื้นที่นันทนาการหรือเขตอนุรักษ� และพื้นที่คุ�มครองสิ่งแวดล�อมตามกฎหมายว�าด�วยส�งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ 
   (๓) สถานที่ตั้ง  ต�องไม�อยู�ในบริเวณท่ีเป,นเอกลักษณ�หรือสัญลักษณ�ของท�องถ่ิน 
หรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตร�หรือโบราณคดี 
   (๔) สถานท่ีตั้งต�องมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๑ ไร�  

 
ข,อ ๑๕  เตาเผาศพ ต�องมีลักษณะดังต�อไปนี้ 
 (๑) ต�องใช�เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติกําจัดกลิ่น ควัน และสิ่งปฏิกูลจากการเผาศพ

ตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่เจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด 
 (๒) ต�องมีท่ีว�างโดยรอบเตาเผาศพไม�น�อยกว�ายี่สิบเมตร 
 (๓) ต�องอยู�ห�างจากถนนสําหรับประชาชนใช�ในการจราจรสาธารณะไม�น�อยกว�า

ห�าสิบเมตร 
ข,อ ๑๖  การเผา ฝEง หรือเก็บศพของผู�ตายด�วยโรคติดต�ออันตราย ห�ามถ�ายศพออกจาก

หีบศพหรือท่ีบรรจุเดิมและห�ามนําสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบศพหรือที่บรรจุ 
 
ข,อ ๑๗  ผู�รับใบอนุญาตให�จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู�ดําเนินการสุสาน

และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต�องปฏิบัติการเก็บศพ ดังนี้ 
 (๑) บรรจุศพไว�ในหีบศพท่ีมั่นคง มิดชิด และโดยวิธีปWองกันมิให�กลิ่นและสิ่งปฏิกูล

ร่ัวไหลออกมาได� 
 (๒) ต�องรักษา และปWองกันให�หีบศพคงอยู�ในสภาพ ตาม (๑) 
 (๓) ต�องวางหีบศพไว�บนที่รองรับซ่ึงต�องสูงจากพื้นดินไม�น�อยกว�าห�าสิบเซนติเมตร 

และถ�าจะวางซ�อนทับกัน ต�องเว�นระยะระหว�างหีบศพล�างกับหีบศพบนให�ห�างกันไม�น�อยกว�าห�าสิบ
เซนติเมตร 

 
 



-๔- 
 (๔) ให�เขียนชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปNที่เกิด และตาย ของผู�ตาย และวัน

รับฝากศพไว�ท่ีหีบศพให�เห็นได�ชัดเจนอยู�เสมอ 
 (๕) ถ�าจะเก็บศพในบริเวณสุสานและฌาปนสถาน โดยวิธีสร�างท่ีเก็บเป,นพิเศษก็ได� 

แต�ท่ีเก็บนั้นจะต�องมีลักษณะทึบกันกลิ่นเหม็นและกันสิ่งปฏิกูลมิให�ร่ัวไหลออกมาได� และต�องจารึกข�อความ
ที่หีบศพเช�นเดียวกับ (๔) 

 (๖) ทําทะเบียนศพพร�อมท่ีจะให�ตรวจสอบได�  ตามแบบที่เจ�าพนักงานสาธารณสุข
กําหนด 

 
ข,อ ๑๘  ผู�รับใบอนุญาตให�จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู�ดําเนินการสุสาน

และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต�องปฏิบัติการฝEงศพ ดังนี้ 
 (๑) ท่ีฝEงศพอยู�ห�างจากแนวเขตสถานที่สําหรับฝEงศพไม�น�อยกว�าสี่เมตร 
 (๒) หลุมฝEงศพแต�ละหลุม อยู�ห�างกันไม�น�อยกว�าห�าสิบเซนติเมตร 
 (๓) หีบศพหรือสิ่งบรรจุหรือห�อศพอยู�ต่ํากว�าระดับพื้นดินไม�น�อยกว�าหนึ่งเมตร 
 (๔) ห�ามฝEงศพเกินกว�าหลุมละหนึ่งศพ เว�นแต�จะได�รับความยินยอมจากเจ�าของ

ศพทั้งสองฝVาย 
 (๕) ให�มีปWายเขียนชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วัน เดือน ปN ที่เกิด และตาย ของผู�ตาย

และวันที่ฝEงศพไว�ชัดเจนอยู�เสมอ และติดตั้งไว�อย�างเรียบร�อย 
 (๖) การฝEงศพผู�ตายด�วยโรคติดต�ออันตราย ต�องทําลายเช้ือโรคที่ศพนั้น ด�วยวิธีที่

เจ�าพนักงานสาธารณสุขกําหนดให� แต�ต�องอยู�ภายใต�การควบคุมดูแลของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
ข,อ ๑๙  ผู�รับใบอนุญาตให�จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู�ดําเนินการสุสาน

และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  ต�องปฏิบัติการเผาศพ ดังน้ี 
 (๑) ต�องเผาศพด�วยเตาเผาศพที่ใช�น้ํามันดีเซล หรือเชื้อเพลิง ที่ไม�สร�างมลพิษ    

ทางอากาศเป,นเชื้อเพลิงและเตาเผาศพนั้นต�องมีค�ามาตรฐานความทึบแสงของเขม�าควันจากปล�องเตาเผาศพ 
เป,นไปตามประกาศของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 (๒) หลังจากการเผาแต�ละคร้ัง ให�จัดการทําความสะอาดเตาเผาศพ เพื่อรวบรวม
กระดูก และเถ�าเผาถ�านที่เหลือจากการเผาศพ เพื่อเก็บไว�โดยเฉพาะ มิให�เถ�าถ�านฟุWงกระจาย 

ข,อ ๒๐  การเผาศพให�กระทําโดยวิธีซ่ึงมิให�กลิ่นฟุWงกระจาย เป,นเหตุรําคาญแก�ประชาน 
โดยให�กระทําต้ังแต�เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เท�านั้น  ผู�ใดจะเผาศพนอกเวลาดังกล�าวนี้       
ต�องได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
ข,อ ๒๑  ผู�รับใบอนุญาตให�จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู�ดําเนินการสุสาน

และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต�องปฏิบัติการขุดและย�ายศพ ดังนี้ 
 
 
 
 



-๕- 
 (๑) การย�ายศพออกจากสุสานและฌาปนสถาน ผู�รับใบอนุญาตให�จัดตั้งสุสาน

และฌาปนสถาน และหรือผู�ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  
ต�องได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินและจากนายทะเบียนผู�รับแจ�ง ตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียน
ราษฎร 

 (๒) จัดให�มีการรองรับศพที่ม่ันคงมิดชิด และกันน้ํารั่วซึม สําหรับศพที่ขุดหรือย�าย 
 (๓) ยานพาหนะท่ีใช�ในการเคลื่อนย�ายศพจะต�องม่ันคง แข็งแรง และปกปCดมิดชิด 

ข,อ ๒๒  ผู�รับใบอนุญาตให�จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู�ดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน มีหน�าที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑) จัดให�มีทะเบียนแสดงกิจการของสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู�ดําเนินการ
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ ตามแบบที่เจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด   

 (๒) ทํารายงานโดยการคัดข�อความในทะเบียนเป,นรายเดือนถึงเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ิน ภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป  สําหรับสุสานและฌาปนสถานเอกชนนั้น ให�ส�งรายงานประจําเดือน
เฉพาะที่มีการเผา ฝEง หรือรับฝากศพ เท�าน้ัน 

(๓) กรณีมีผู�ขอให�เก็บ ฝEง หรือเผาศพโดยไม�มีใบมรณบัตร ให�ผู�ดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน แจ�งต�อเจ�าพนักงานฝVายปกครองหรือตํารวจ
โดยทันที 

 (๔) ห�ามมิให�เก็บ ฝEง หรือเผาศพที่ไม�มีใบมรณบัตร หรือมีแต�ข�อความไม�ตรงตามที่
แจ�งไว�ในใบมรณบัตร เว�นแต�ได�รับการอนุญาตจากนายทะเบียนผู�รับแจ�ง ตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียน
ราษฎรแล�วให�เก็บ ฝEง หรือเผาศพนั้นได� 

 (๕) รักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถาน มิให�รกรุงรัง มืด ทึบ หรือมีน้ําขัง และ
รักษาที่เก็บศพ ที่พักศพ และท่ีถ�ายศพ และยวดยานตลอดจนเคร่ืองมือเครื่องใช�ในการเผา ฝEง เก็บ ขุด และ
ย�ายศพให�สะอาดและม่ันคงแข็งแรง ใช�การได�ดีอยู�เสมอ 

 (๖) ไม�ปล�อยให�สัตว�เข�าไปคุ�ยเข่ียในสุสานและฌาปนสถาน 
   (๗) ทําตามคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ิน ในเร่ืองทําความสะอาด ชําระล�าง หรืออบสถานที่แห�งหนึ่งแห�งใดบริเวณสุสานและฌาปนสถาน  
และยวดยานซ่ึงใช�บรรจุศพด�วยยาทําลายเชื้อโรค 
 
  ข,อ ๒๓  ใบอนุญาตตาม ข�อ ๕ และ ข�อ ๖ ให�ใช�ได�จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของปNที่สาม
นับแต�ปNท่ีออกใบอนุญาต   

ผู�ได�รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานเอกชน  ผู�ใดมีความ
ประสงค�จะขอต�ออายุใบอนุญาต ให�ยื่นคําขอต�อใบอนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ตามแบบ หลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน        
พ.ศ. .... พร�อมด�วยใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือเอกชนเดิม หรือใบแทนใบอนุญาต
เดิม ก�อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  

 
 



-๖- 

ในกรณีท่ีผู�ได�รับอนุญาตตามวรรคหน่ึงซ่ึงประสงค�จะขอต�อใบอนุญาตเป,นนิติบุคคล  ให�ยื่น
เอกสารหลักฐานตามข�อ  ๑๒  ๒) (ข) ด�วย 

ผู�ได�รับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานเอกชน  ผู�ใด       
มีความประสงค�จะขอต�ออายุใบอนุญาต ให�ยื่นคําขอต�อใบอนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ตามแบบ 
หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร เรื่อง สุสานและ     
ฌาปนสถาน  พ.ศ. .... พร�อมด�วยใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือเอกชนเดิม 
หรือใบแทนใบอนุญาตเดิม ก�อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  
  เม่ือได�ยื่นคําขอแล�ว ให�บุคคลที่เป,นผู�จัดตั้งหรือผู�ดําเนินการ ดําเนินการต�อไปได� จนกว�า
เจ�าพนักงานท�องถ่ินจะสั่งเป,นหนังสือไม�อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาตนั้น 

  ข,อ  ๒๔  ในกรณีใบอนุญาต ตามข�อ ๕ หรือ ข�อ ๖ สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ  ให�ผู�ได�รับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน  ภายในสิบห�าวันนับแต�
วันที่ได�ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
 
  ข,อ ๒๕  ผู�ได�รับอนุญาต ตามข�อ ๕  ซ่ึงประสงค�จะเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต�องแจ�งเป,นหนังสือให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า   
สิบห�าวัน 
 
  ข,อ ๒๖  กรณีผู�ได�รับอนุญาตตามข�อ ๕ หรือ ข�อ ๖ ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ิน หรือฝVาฝRนหรือไม�ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘  ให�ระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ข,อ ๒๗  อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต และการต�ออายุใบอนุญาตให�
เป,นไปตามอัตราค�าธรรมเนียมท�ายเทศบัญญัตินี้ 

ข,อ ๒๘  มิให�นําความข�อ ๗  ข�อ ๑๔  และข�อ ๑๕  มาใช�บังคับกับสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ที่ได�รับอนุญาตให�จัดตั้งอยู�ก�อนวันที่เทศบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

ข,อ ๒๙  สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ซ่ึงมีอยู�แล�ว        
และยังไม�ได�รับอนุญาตให�จัดตั้งก�อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ผู�ท่ีเป,นเจ�าของหรือผู�ครอบครองมาขอรับ
ใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับตั้งแต�วันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช�บังคับ ท้ังน้ี มิให�นําความใน ข�อ ๗  ข�อ ๑๔  และ
ข�อ ๑๕  มาใช�บังคับ 

 
 

 
 
 
 
 





 
-๘- 

อัตราค
าธรรมเนียมเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 
เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
(๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ    
      หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตเป&นผู)ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ      
     หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน     ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 
(๓) การต.ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป&นผู)ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน    
     สาธารณะให)เป&นไปตามอัตราใน (๑) หรือ  (๒) แล)วแต.กรณี    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

แบบ สฌ.๑ 
คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 

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

เขียนที่…………….…………………… 

วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ……………………… 

 ๑. ข)าพเจ)า……………………………….............................................…………………………………………………. 

       (๑) เป&นบุคคลธรรมดา สัญชาติ………….…..อายุ…………..….ป= บัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่……………….………...……หรือบัตรอ่ืน (ระบุ)………………….............................เลขที่……………………………....
ออกให) ณ ……………..……......................อําเภอ/เขต……….………..……………..จังหวัด……………………..…………...
อยู.บ)านเลขที่....……........…….….ตรอก/ซอย…………..…....ถนน…………….……...ตําบล....……….....…..………..... 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  รหัสไปรษณียB……………..……หมายเลขโทรศัพทB………............................... 

      (๒) เป&นนิติบุคคลประเภท………….…..……………………………………………………...............................
จดทะเบียนเม่ือ........................................เลขทะเบียน……………………………..มีสํานักงานตั้งอยู.ที่………………….
ตรอก/ซอย………………….ถนน………..………………..ตําบล/แขวง………………อําเภอ/เขต……………………………...
จังหวัด…………..………………รหัสไปรษณียB…………….........หมายเลขโทรศัพทB…………………...................... 
โดยมี……………………….....เป&นผู)มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู)ขอรับใบอนุญาต สัญชาติ………………….……..
อายุ………….ป= บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี………………………….หรือบัตรอ่ืน (ระบุ)…………………..…………
เลข ท่ี……………………………………….ออก ให)  ณ  …………………..……..….อํ า เ ภอ /เ ขต……………..……………..
จังหวัด……..…………….อยู.บ)านเลขที่…………หมู.ที่……...ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………………….
ตําบล/แขวง………………….............อําเภอ/เขต………………………………............จังหวัด……………………..………….
รหัสไปรษณียB……………...........หมายเลขโทรศัพทB………………………..………… 

๒. ข)าพเจ)าขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง……………………..………………………………............................
ชื่ อ……………………………ที่ (นามสถานที่ )…………………………………………….เนื้ อที่……………………………………
ตั้งอยู.เลขที่……………หมู.ที่……….ตรอก/ซอย……………….ถนน…………………….ตําบล/แขวง…………….…………...
อําเภอ/เขต………………………………...........จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณียB…………………...........
หมายเลขโทรศัพทB…………….……………………… 

เพื่อทําการ     เก็บศพ            ฝFงศพ         เผาศพ 
๓. ข)าพเจ)าขอรับรองว.า 

  (๑) ข)าพเจ)ามีคุณสมบัติครบถ)วนตามมาตรา ๘ แห.งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ.๒๕๒๘ 

  (๒)  ผู)แทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ)วนตามมาตรา ๘ แห.งพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 

 



 
 

-๑๐- 
 
 ๔. พร)อมกับคําขอน้ี ข)าพเจ)าได)แนบเอกสารและหลักฐานต.าง ๆ มาด)วยแล)ว คือ 
 (๑)  บุคคลธรรมดา 
  (ก) ภาพถ.ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช)แทนบัตรประจําตัวประชาชนได)    

หรือภาพถ.ายใบสําคัญประจําตัวคนต.างด)าว 
  (ข) สําเนาหรือภาพถ.ายทะเบียนบ)าน 
 (ค) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีจะใช)เป&นที่ตั้งสุสานและ       

     ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
  (ง) แผนที่แสดงเขตท่ีดินท่ีจะใช)เป&นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน 

     และฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกล)เคียง 
  (จ) แผนผังแสดงการใช)ท่ีดินและสิ่งปลูกสร)างในกิจการของสุสานและฌาปนสถาน 

     สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
 (๒)  นิติบุคคล 
  (ก)  หลักฐานแสดงการเป&นนิติบุคคลและวัตถุประสงคBของนิติบุคคล 
  (ข)  หลักฐานแสดงว.าผู)ขอเป&นผู)มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผู)ขอรับใบอนุญาต 
  (ค)  เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของผู)จัดการของนิติบุคคลหรือผู)มีอํานาจกระทํา  

การแทนนิติบุคคลผู)ขอรับใบอนุญาต  ซ่ึงเป&นผู)ลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติ  
บุคคล 

  (ง)  เอกสารตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ) 
 
 
 
      (ลงชื่อ)……………………..…………..ผู)ขอรับใบอนุญาต 
               (……..…….……………….) 
 
 
หมายเหตุ : ให)ใส.เครื่องหมาย  /  ในช.อง   หน)าข)อความที่ต)องการ 
    : ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๖๗  “ผู)ใดแจ)งให)เจ)าพนักงาน  ผู)กระทําการตามหน)าท่ี  จดข)อความ

อันเป&นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ  ซ่ึงมีวัตถุประสงคBสําหรับใช)เป&นพยานหลักฐานโดยประการท่ีน.าจะเกิด
ความเสียหายแก.ผู)อื่นหรือประชาชน  ต)องระวางโทษจําคุกไม.เกินสามป=หรือปรับไม.เกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 
 
 



 
 

-๑๑- 
 
 
 

แบบ สฌ.๒ 
   (สําหรับบุคคลธรรมดา) 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสสุานและฌาปนสถาน 

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

ใบอนุญาตเลขท่ี……………./……………. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห.งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 เจ)าพนักงานท)องถ่ินอนุญาตให)………………………………………..………สัญชาติ………….…อายุ………...ป= 
อยู.บ)านเลขที่…………………….หมู.ที่……….…….ตรอก/ซอย…………….………….……….ถนน…………………………..….
ตําบล/แขวง……………………………....อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…..………………………………………. 
 จัดตั้ง…………………………………ชื่อ……………………..……..……….ที่(นามสถานที่)………………..……………..
เนื้อท่ี………..……………...ตั้งอยู.เลขท่ี………………..หมู.ที่………….ตรอก/ซอย……………..……….ถนน………..……….
ตําบล/แขวง……………………...……...อําเภอ/เขต……………………….….…….จังหวัด…….………………………………….
เพื่อทําการ……………………………………………………………………………... 

 

ให)ไว) ณ วันที่……เดือน……………………..พ.ศ………….. 
 
 
          

 (ลงชื่อ)………………………………………..………เจ)าพนักงานท)องถ่ิน 
            (………….…………………..…….………..) 
             ตําแหน.ง………………..…………………………… 
 
 
หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ให)ใช)ได)จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของป=ท่ี ๓ นับแต.ป=ที่ออกใบอนุญาต 
 
 
 



 
 

-๑๒- 
 
 
 

แบบ สฌ.๒/๑ 
(สําหรับนิติบุคคล) 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสสุานและฌาปนสถาน 

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

ใบอนุญาตเลขท่ี……………./……………. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห.งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
 เจ)าพนักงานท)องถ่ินอนุญาตให)……………………………………………………...………………….เป&นนิติบุคคล
ประเภท……………..……….……....เลขทะเบียน………………………….มีสํานักงานตั้งอยู.เลขท่ี………...…หมู.ที่….….
ตรอก/ซอย……………………..…ถนน………….……..………….…….ตําบล/แขวง……………….……………..……………..
อําเภอ/เขต……………………..……….จังหวัด…………………………...……………………. 
 จัดตั้ ง……………………………….……………………….…ชื่ อ…………………………..…..……………………………….
ที่(นามสถานที่)…………………………………………………เน้ือที่………..…………….ตั้งอยู.เลขที่……….…..หมู.ท่ี………….
ต ร อก /ซ อย………………...ถน น …….………………………..….ตํ า บ ล /แขว ง ………..…………..………………………..
อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………………….เพื่อทําการ………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
 

   ให)ไว) ณ วันที่……เดือน……………………..พ.ศ………….. 
 
 
 
           (ลงชื่อ)………………………………..….…………เจ)าพนักงานท)องถ่ิน 
           (…………………………………………..) 
          ตําแหน.ง……………………………………………… 
 
 
หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ให)ใช)ได)จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของป=ท่ี ๓ นับแต.ป=ท่ีออกใบอนุญาต 



-๑๓- 
 

แบบ สฌ.๓ 

คําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

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

เขียนที่……………………………… 

วันที่………….เดือน………………………..พ.ศ……….. 

๑.ข)าพเจ)า……………………………………………………………………......อายุ………..ป=สัญชาติ…………..….
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที…่…………………………………..……หรือบัตรอ่ืน(ระบุ)……………………………………..
เลขที่………...................................ออกให) ณ …………………………………….อําเภอ/เขต………………..………..…..
จังหวัด……………….……….อยู.บ)านเลขที่………….…หมู.ท่ี….....ตรอก/ซอย………..……….ถนน………………………….
ตําบล/แขวง………….…………..………..อําเภอ/เขต………………….……...............จังหวัด…………..…………............
รหัสไปรษณียB……………...........หมายเลขโทรศัพทB………………………………………………………………………………… 

๒.ข)าพเจ)าขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการ………………………………………......................................
ชื่อ…………………….……..ที่(นามสถานที่)……………………………………………………….เนื้อท่ี………………………….....
ตั้งอยู.เลขที่…………………หมู.ที่………..…….ตรอก/ซอย……………..……………….ถนน………………..…………………….
ตําบล/แขวง……………………..…….อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด…………….……..…................
รหัสไปรษณียB…………………………หมายเลขโทรศัพทB…………………………………………………………………....……….. 

๓.ข)าพเจ)าขอรับรองว.าข)าพเจ)ามีคุณสมบัติครบถ)วน ตามความมาตรา ๘ แห.งพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 

๔.พร)อมกับคําขอนี้ ข)าพเจ)าได)แนบเอกสารและหลักฐานต.างๆ มาด)วยแล)ว คือ 
(๑) ภาพถ.ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช)แทนบัตรประจําตัวประชาชนได) 
หรือภาพถ.ายใบสําคัญประจําตัวคนต.างด)าว 
(๒) สําเนาหรือภาพถ.ายทะเบยีนบ)าน 
(๓) หนังสือยินยอมให)เป&นผู)ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌา
ปนสถานเอกชนของผู)ได)รับใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน 
(๔) ภาพถ.ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล.าว 

 
(ลงชื่อ)…………………………………..…………ผู)ขอรับใบอนุญาต 
         (…………………………….…………….) 
 

หมายเหตุ : .ให)ใส.เคร่ืองหมาย / ในช.อง             หน)าข)อความท่ีต)องการ 



-๑๔- 
 

แบบ สฌ.๔ 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

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

ใบอนุญาตเลขท่ี………..…/…………. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห.งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เจ)าพนักงานท)องถ่ินอนุญาตให)……………...………..……………….………สัญชาติ………..…..อายุ…………ป=

อยู.บ)านเลขที่………….…หมู.ที่……….ตรอก/ซอย………...….…….ถนน…………….…….ตําบล/แขวง………………….
อําเภอ/เขต…………………จังหวัด……………………….ดําเนินการ………………………………………………………………
ชื่อ……………………….……….………………...ท่ี (นามสถานที่ )…………………………………………………...………………..
เนื้อที่………..…………………………………..ตั้งอยู.เลขท่ี…………...........หมู.ที่…………..ตรอก/ซอย…………………………
ถนน…………….ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………..……………… 
 
  ให)ไว)     ณ    วันที่……เดือน……………………..พ.ศ………….. 
 
 
 
              (ลงชื่อ)………………….…………………..…เจ)าพนักงานท)องถ่ิน 
             (………………………………………..) 
             ตําแหน.ง…………………………….…………… 
 
 
หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ให)ใช)ได)จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของป=ท่ี ๓ นับแต.ป=ที่ออกใบอนุญาต 
 
 
 



-๑๕- 
 

แบบ สฌ.๕ 

คําขอต
ออายุใบอนญุาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 

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

เขียนที่……………………………… 

วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ……………………… 

 ๑. ข)าพเจ)า……………………………………………………………………………………………………………………….... 

       (๑) เป&นบุคคลธรรมดา สัญชาติ……………………..อายุ……….......ป= บัตรประจําตัวประชาชน
เลข ท่ี………………………………………………...หรือ บัตร อ่ืน (ระบุ )……………………………………………………………
เลขที่…………………………….………………….……ออกให) ณ ……………..………………………………..……………….……...

อํา เภอ/เขต……………..…..……………..จั งหวัด…………………………..….อยู. บ) านเลขที่……………หมู.ที่………….
ตรอก/ซอย……………….ถนน……………………..ตําบล/แขวง…….……………….อําเภอ/เขต………………..................
จังหวัด………………......รหัสไปรษณียB……………..........หมายเลขโทรศัพทB………………………………………………. 

       (๒) เป&นนิติบุคคลประเภท…………………………..……………………………………………....จดทะเบียน
เม่ือ………………..………………………………………….เลขทะเบียน………………..……………......................................  
มีสํานักงานตั้งอยู.ท่ี……….…..ตรอก/ซอย…….…….ถนน………………………..ตําบล/แขวง…..………………………..
อําเภอ/เขต……..………………………………จังหวัด.....……………….…………...............รหัสไปรษณียB………………….
หมายเลขโทรศัพทB………………..…………โดยมี…………………………..............................................เป&นผู)มีอํานาจ       
ลงช่ือแทนนิติบุคคลผู)ขอต.ออายุใบอนุญาต สัญชาติ……………………..อายุ…..…….ป= บัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่………………………………..……………………………….หรือบัตรอ่ืน (ระบุ)……………………………………..…...........
เลขที่………………………………..ออกให) ณ …………………………อําเภอ/เขต……………..…………...........................
จังหวัด……………….......อยู.บ)านเลขที่……………หมู.ที่………….ตรอก/ซอย…………………….ถนน.…………………….
ตําบล/แขวง……………..…….อําเภอ/เขต………………………………......จังหวัด……………………….…………..............
รหัสไปรษณียB…………….………หมายเลขโทรศัพทB………………………………………………………………….…….………… 

๒. ข)าพเจ)าได)รับอนุญาต 
จัดตั้ง…………………………………………….................ชื่อ……………………………………………………………………..………
ที่(นามสถานที่)………………………………………………………….เน้ือท่ี………..…………………………………………………..
ตั้งอยู.เลขท่ี………………………………หมู.ที่………….ตรอก/ซอย……………….…….ถนน……………………...................
ตําบล/แขวง………………….……….อําเภอ/เขต…………...........................จังหวัด…………………………………….…….
รหัสไปรษณียB…..………………………หมายเลขโทรศัพทB…………………..………เพื่อทําการ …………….……..…………
ตามใบอนุญาตเลขท่ี……........................ออกให) ณ วันที่……………………..…………………………………………………. 
 



-๑๖- 
 
๓. ข)าพเจ)าขอรับรองว.า 

  (๑) ข)าพเจ)ามีคุณสมบัติครบถ)วนตามมาตรา ๘ แห.งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ.๒๕๒๘ 

  (๒)  ผู)แทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ)วนตามมาตรา ๘ แห.งพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 

 ๔.ข)าพเจ)ามีความประสงคBจะขอต.ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง……………….……………………….ต.อไประหว.าง
ป= พ.ศ…………………ถึง พ.ศ……………… 

 พร)อมกับคําขอน้ี ข)าพเจ)าได)แนบใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตจัดต้ัง………………………และ
หลักฐานแสดงว.าผู)ยื่นคําขอเป&นผู)มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในกรณีท่ีผู)ขอต.ออายุใบอนุญาตเป&นนิติ
บุคคลมาด)วยแล)ว 
 
 
 
    (ลงชื่อ)……..…………….……..…………..ผู)ขอต.ออายุใบอนุญาต 
            (……..………...…………….……….) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ให)ใส.เครื่องหมาย  /  ในช.อง   หน)าข)อความที่ต)องการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 

แบบ สฌ.๖ 

คําขอต
ออายุใบอนญุาตดําเนินการสสุานและฌาปนสถาน 

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

เขียนท่ี…………..…………………… 

วันท่ี……..….เดือน……………..……..พ.ศ……….. 

๑.ข)าพเจ)า…………………………….......................................................สัญชาติ…..…….อายุ………..ป= 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่………………………………………หรือบัตรอ่ืน(ระบุ)………………................................ 
เลขที่…………….........………………………...ออกให) ณ ……............................……………...อําเภอ/เขต………………...
จังหวัด…………………..……….อยู.บ)านเลขที่………หมู.ที่………….ตรอก/ซอย……………….ถนน…………………………..
ตําบล/แขวง…….…………..………..อําเภอ/เขต…………………….............จังหวัด…………………………….................
รหัสไปรษณียB………………..หมายเลขโทรศัพทB…………………………… 

๒.ข)าพเจ)าได)รับอนุญาตให)ดําเนินการ…………………………………….………………………………………………. 
ชื่อ…………………………………………………………………...ที่(นามสถานที่)…….…………………………………………………. 
เนื้อที่…………………………….ตั้งอยู.เลขท่ี…………....….…หมู.ท่ี……….ตรอก/ซอย………...........................……………. 
ถนน…………………….ตําบล/แขวง………….............……….อําเภอ/เขต……………...............….…...………………….…. 
จังหวัด…………………............รหัสไปรษณียB………………..………….หมายเลขโทรศัพทB………….………………………… 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี………………...…………ออกให) ณ วันท่ี………………………………………………………….………….. 

๓.ข)าพเจ)าขอรับรองว.าข)าพเจ)ามีคุณสมบัติครบถ)วน ตามความมาตรา ๘ แห.งพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 

๔.ข)าพเจ)ามีความประสงคBจะขอต.ออายุใบอนุญาตเป&นผู)ดําเนินการ………………………..…………ต.อไป
ระหว.างป= พ.ศ………..……………………………………….ถึงป= พ.ศ………………………………….…………………………… 

 พร)อมกับคําขอนี้ข)าพเจ)าได)แนบใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตดําเนินการมาด)วยแล)ว 
 

 
 
(ลงชื่อ)……………………………......................ผู)ขอต.ออายุใบอนุญาต 

(……………………………………………...) 
 



-๑๘- 

แบบรายงานการเก็บ ฝ2ง หรือเผาศพของสสุานและฌาปนสถาน 

� สาธารณะ � เอกชน 

    ชี่อสุสานและฌาปนสถาน........................................................... 
    ตําบล.......................................อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
    ประจําเดือน.....................................................พ.ศ. .................. 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ ที่อยู
 
วันเดือนป8 

ที่ตาย 
สาเหตุการตาย 

มรณะบัตรเลขที่/ 
ลงวันที่ 

ออกโดย 
สํานัก 

ทะเบียน 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู<จัดการศพ 

จัดการศพโดย
เก็บฝ2งหรือเผา 

หมายเหตุ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
(ลงชื่อ)..........................................................ผู)รายงาน 
 (....................................................) 
           ผู)ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 


