บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติเมืองสะเตงนอก
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๕
---------------------------หลักการ
เพื่อปฏิบัติการควบคุมการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและการดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎกระทรวง
เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ประกาศใช้และยกเลิก
พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช ๒๔๘๑ และสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงเห็นสมควรจัดทา เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยกาหนดเขตหรือสถานที่ที่ห้ามมิให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน ลักษณะสถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
วิธีเก็บ ฝัง เผา ขุด หรือย้ายศพ ตลอดจนการใช้หรือการรักษายานพาหนะและเครื่องใช้ในการนี้ให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะและหน้าที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานหรือผู้ดาเนินการจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทะเบียน การส่งรายงานและการอื่นใด เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจขอ งประเทศ ตลอดจน
การสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่ได้กาหนดไว้และมี
ประสิทธิ ภาพในด้านการกากับดูแลและป้องกั นเกี่ยวกับสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุสานแล ะฌาปนสถาน พ .ศ. ๒๕๒๘
ด้วยความเห็นของ คณะเทศมนตรี และเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก จาเป็นต้องตราเทศบัญญัติเรื่อง
“สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ” เพื่อเสนอสภาพิจารณาต่อไป

เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๕
-----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เมืองสะเตง
นอก และโดยอนุมัตขิ องผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง สุสานและฌาปน
สถาน พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเ มืองสะเตงนอก เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สาหรับเก็บฝัง หรือเผาศพ
สาหรับประชาชนทั่วไป แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้สาหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
“สุสานและฌาปนสถานเอกชน ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สาหรับเ ก็บ ฝังหรือเผาศพ
สาหรับตระกูลหรือครอบครัวหรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้สาหรับเก็บศพชั่วคราว
ในเคหสถาน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย
สาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ และเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกหรือเทศมนตรี หรือ
พนักงานเทศบาล ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกมอบหมาย
ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่สุสานและฌาปนสถานสาธารณะที่กระทรวง ทบวง กรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดตั้งและดาเนินการ
ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ ใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานเอกชน ในเ ขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เว้นแต่ สุสานและฌาปนสถานเอกชนนั้น จะมีอยู่ก่อนแล้วที่เทศบัญญัติบังคับใช้
ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก เว้น แต่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่

-๒ข้อ ๗ เมื่อได้จัดตั้งสุสานและฌาป นสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนเสร็จ
แล้ว ห้ามมิให้ดาเนินการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๖ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการด้วยก็ได้
ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จ ะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณ ะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนให้ยื่นคาขอรับ ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบสฌ.๑ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้
หรือภาพถ่ายใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) หนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและ
ฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและณาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
(ง) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(จ) แผนผังการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานและณาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
(๒) นิติบุคคล
(ก) หลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
(ข) หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
(ค) เอกสารตามข้อ ๘ (๑) (ก) และ (ข) ของผู้จัดการนิติบุคคลและผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาขอแทนนิติบุคคล
(ง) เอกสารตามข้อ ๘ (๑)(ค)(ง) และ(จ)
ข้อ ๙ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปณสถาน
เอกชน ผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นสุสานและฌาปณสถาน
ดังกล่าว
ข้อ ๑๐ สถานที่ตั้งสุสานและ ฌาปณสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งหรือดาเนินการสุสานและฌาปณสถาน หรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
๒. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๓. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๔. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

-๓๕.ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถาน ผู้แทนของนิติบุคคล
นั้น
ต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งหรือดาเนินการจัดตั้งสุสานและฌาปณสถาน สาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องแสดง ใบอนุญาตไว้ใ นที่เปิดเผย ณ ที่ทาการสุ สานและฌาปณสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปณสถานเอกชนตลอดเวลาดาเนินการ
ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ฝัง หรือเผาศพในสถานที่อื่น นอกจากในสุสาน และฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็ บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ว ยสถานพยาบาล
หรือเคหสถานเป็นการชั่วคราว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๔ สถานที่สาหรับเก็บ หรือฝังศพเป็นการถาวร ต้องมีลักษณะดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร
(๒) สถานทีต่ ั้งต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็ นเอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
(๓) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือเขตพื้นที่อัน
จัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อนันทนาการ หรือเขตอนุรักษ์หรือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ
(๔) สถานที่ตั้งต้อง
(ก) อยู่ห่างจา กทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสาหรับประชาชน ใช้ใน การจราจร
สาธารณะ อย่างน้อยห้าสิบเมตร
(ข) อยู่ห่างจากแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้า ซึ่งประชาชนใช้ หรือน้าจะใช้บริโภคอย่าง
น้อยสี่ร้อยเมตร
(ค) อยู่ห่างจากอาคารซึ่งใช้สาหรับเป็นที่บุคคลอาศัยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารซึ่งอยู่ในแนวเขตซึ่งว่านั้น
(ง) พื้นดินไม่เป็นที่ซึ่งน้าท่วมถึง
(จ) มีรั้วหรือกาแพงเป็นแนวแสดงเขตโดยรอบไว้ชัดเจน
(ฉ) ต้องปลูกสร้างที่สาหรับเก็บศพตามแบบของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ส่วนที่ซึ่งปลูก
สร้างไว้แล้ว แต่ไม่ถูกสุขลักษณะต้องแก้ไขตามทีพ่ นักงานสาธารณสุขแนะนา
ข้อ ๑๕ สถานที่เผาศพ ต้องมีลักษณะดังระบุไว้ในข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๔)(ก) และ(๔)(ง)
เว้นแต่จะมีที่เผาศพเป็นพิเศษ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าจะป้องกันกลิ่นเหม็นและ
เหตุราคาญอย่างอื่นได้
ผู้ดาเนินการสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ต้อง
ดาเนินการเผาศพดังนี้

-๔(๑) ต้องเผาศพด้วยเตาเผาศพที่ใช้น้ามันดีเซล หรือก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และเตาเผาศพนั้น
ต้องมีค่ามาตรฐานความทึบแสงของเขม่าควันจาก ปล่องเตาเผาศพเป็นไปตามประกาศ ของกระทรวงทรัพย์กร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่ใช้วิธีทาให้เจือจาง
(๒) หลังการเผาศพแต่ละครั้งให้จัดทาความสะอาดเตาเผาศพเพื่อรวบรวมกระดูกและเถ้า
ถ่านที่เหลือจากการเผา เพื่อเก็บไว้ในที่จัดเก็บโดยเฉพาะมิให้เถ้าถ่านฟุ้งกระจ่าย
ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ให้ใช้แบบ แบบสฌ.๒/๑ สาหรับนิติบุคคล และ แบบสฌ.๒/๒ สาหรับบุคคลธรรมดา ตาม ท้ายเทศ
บัญญัตนิ ี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้หรือ
ภาพถ่ายใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
(๒) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ดาเนินการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ และฌาปน
สถานเอกชน ให้ยื่นคาขอ รับอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม แบบสฌ .๓ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้หรือ
ภาพถ่ายใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ดาเนินการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุสานและฌา
ปนสถานเอกชน ของผู้ได้ รับอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาป นสถานสาธารณะ หรือสุสานและ ฌาปนสถานเอกชน
เว้นแต่ผู้ขอเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง
(ง) ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน หรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว
(จ) ใบอนุญาตให้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนให้ใช้ แบบสฌ.๔ ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๗ การเผา ฝัง หรือเก็บศพของผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายนั้น ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายศพ
ออกจากหีบหรือที่บรรจุเดิมและห้ามมิให้เอาสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบหรือที่บรรจุ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
และกระทาในความควบคุมของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๘ การเผาศพต้องกระทาโดยวิธีซึ่งจะมิให้กลิ่นฟุ้งเป็นเหตุราคาญแก่ประชาชน ดังนั้น
จึงให้เผาศพได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. จนถึง ๒๐.๐๐ น. เท่านั้น ผู้ใดจะเผาศพนอกจากเวลาดังกล่าวนี้
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่มีสถานที่เผาเป็นพิเศษ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและลงความเห็นแล้วว่าไม่เป็นเหตุราคาญก็ให้เผาได้ทุกเวลา

-๕ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน หรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ดาเนินการต้องปฏิบัติการฝังศพดังต่อไปนี้
(๑) ฝังศพห่างรั้วหรือกาแพงที่เป็นเขตสถานที่ฝังศพ ไม่น้อยกว่าสี่เมตร
(๒) ให้หลุมฝังศพอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรโดยรอบ
(๓) ให้ทุกส่วนของหีบหรือสิ่งที่บรรจุห่อศพอยู่ต่ากว่าระดับพื้นไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร
(๔) ห้ามมิให้ฝังศพเกิ นกว่าหลุมละหนึ่งศพ เว้นแต่ผู้ตายจะเป็นญาติหรือคู่สมรสกันและด้วย
ความยินยอมของเจ้าของศพทุกฝ่าย
(๕) ให้มีป้ายจารึก ชื่อ นามสกุล วันเกิด วันตาย และวันที่ฝังไว้ทุกศพอย่างชัดเจนและปักไว้
อย่างเรียบร้อย
(๖) ถ้าศพที่จะฝังเป็นศพของผู้ตายด้วยโรคติดต่อ ต้องทาการทาลายเชื้อโรคที่ศพ โดยวิธีที่เจ้า
พนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดให้และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๒๐ ผู้รับอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานหรือผู้ดาเนินการบารุงรักษาต้อง
ปฏิบัติการเก็บศพดังต่อไปนี้
(๑) บรรจุศพไว้ในหีบที่มั่นคงมิดชิด และโดยวิธีซึ่งจะป้องกันมิให้สิ่งปฏิกูล รั่วไหลออกมาได้
(๒) รักษาหีบศพให้คงอยู่ในสภาพดังกล่าว (๑)
(๓) วางหีบศพไว้บนที่รองรับซึ่งต้องสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตรและถ้าจะซ้อนทับกัน
ต้องเว้นระยะระหว่างหีบล่างกับหีบบนให้ห่างกันไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร
(๔) ต้องเขียนชื่อ นามสกุล วันเกิด วันตาย วันรับฝากศพ ไว้ที่หีบศพให้เห็นได้ชัดเจนอยู่เสมอ
(๕) ถ้าจะเก็บศพในบริเวณสุสานและฌาปนสถาน โดยวิธีสร้างที่เก็บเป็นพิเศษก็ได้ แต่ที่เก็บ
นั้นต้องมีลักษณะทึบ กันกลิ่นเหม็น และกันสิ่งปฏิกูลมิให้รั่ วไหลออกมาได้ กับต้องจารึกข้อความไว้ที่หีบศพ
เช่นเดียวกับ (๔)
ข้อ ๒๑ ผู้รับอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน หรือผู้ดาเนินการบารุงรักษาต้องปฏิบัติ
การขุดและย้ายศพดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายศพออกจากสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและจากนายทะเบียนผู้รับแจ้งตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๒) จัดให้มีที่รองรับศพที่มั่นคงมิดชิด และกันน้าซึม สาหรับศพที่ขุดหรือย้าย
(๓) ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ จะต้องมั่นคง แข็งแรง และปกปิดมิดชิด
ข้อ ๒๒ ให้ผู้รับอนุญ าตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน หรือผู้ดาเนินการบารุงรักษามีหน้าที่
อื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้

-๖(๑) จัดให้มีทะเบียนแสดงกิจการของสุสานและฌาปนสถานตามแบบในระเบียบท้ายเทศบัญญัติ
นี้
(๒) ทารายงานโดยคัดข้อความในทะเบียนนั้น เสนอนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นรายเดือนทุกเดือน
และส่งรายงานนั้นถึงนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป สาหรับสุสานและฌาปนสถานเอกชน
นั้น ๆ ให้ส่งรายงานประจาเดือนเฉพาะที่มีการเผา ฝัง หรือรับฝากศพเท่านั้น
(๓) รีบรายงานต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เมื่อปรากฏว่ามีผู้นาศพไปขอเผา ฝัง หรือเก็บโดยไม่มีใ บ
มรณะบัตร แสดงว่าได้รับการอนุญาตให้เผา ฝัง หรือเก็บ ณ สุสานหรือฌาปนสถานแห่งนั้น
(๔) รักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานมิให้รกรุงรัง มืดทึบ หรือมีน้าขังและรักษาที่
เก็บศพ ที่พักศพ ที่ถ่ายศพและยวดยาน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเผา ฝัง เก็บ ขุดและย้ายศพให้
สะอาดและมั่นคงแข็งแรงใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๕) ไม่ปล่อยให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยในสุสานและฌาปนสถาน
(๖) ทาตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องทาความสะอาด
ชาระล้างหรือรอบสถานที่แห่งใด ในบริเวณสุสานและฌา ปนสถานและยวดยาน ซึ่งบรรทุกศพด้วยยาทาลายเชื้อ
โรค
ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตตามข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่สาม
นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ผู้ได้รับ ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน สาธารณะหรือสุสานและฌาปณสถานเอกช น
ผู้ใดประสงค์ จะขอต่อ ใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม แบบสฌ.๕ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อ ม
ด้วยใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปน สถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปณสถาน เอกชนหรือ ใบแทนใบอนุญาต
เดิม ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับ ใบอนุญาตตามวรรค หนึ่ง ซึ่งประสงค์จะขอต่อ ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารหลักฐานตามข้อ ๘ (๒)(ข)ด้วย
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรต่ออนุญาตจัดตั้งสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปณสถานเอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตแบบ ใบอนุญาตเดิมให้ใหม่แก่ผู้ได้รับ ใบอนุญาต
ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปณสถานเอกชน
ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ ใบอนุญาตให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม แบบสฌ .๖ ท้าย
เทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วย ใบอนุญา ตเดิม ก่อน ใบอนุญา ตเดิมสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นควรให้ต่อใบอนุญาตดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปณสถานเอกชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่
เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้แล้ว ให้บุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้จัดตั้งหรือผู้ดาเนินการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งเป็นหนังสือไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามผู้ขอ

-๗ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอต่อใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบ
คาสั่งไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาต จัดตั้งสุสา นและฌาปณสถาน จะเป็นผู้ขอโดยยื่นคาขอ ตาม
แบบสฌ.๗ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
ข้อ ๒๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอานาจเข้าไปในบริเวณสุสานและฌาปนสถาน สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ในการนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นต้องอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้
ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ เพื่อสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้อง
ข้อ ๒๗ เมื่อปรากฏว่าสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนมี
สภาพหรือมีการใช้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อานาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปณสถาน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม ข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ ไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปน
สถานนั้นภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌา
ปนสถานนั้นได้โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๒๘ เมื่อปรากฏ ว่าผู้ได้รั บอนุญาตตาม ข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งขอ งเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๒๖ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนั
บแต่วันที่สั่ งพักใช้
ใบอนุญาต หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือ เพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ อุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๙ การอุทธรณ์ ตามข้อ ๒๔ หรือ ข้อ ๒๘ ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเสนอไป
ยังรัฐมนตรีโดยมิชักช้า
ข้อ ๓๐ ในกรณีอุทธรณ์คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือกรณี
อุทธรณ์คาสั่งพักใช้ ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้อุทธรณ์ยังคงมีสิทธิเป็นผู้จัด ตัง้
หรือผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ในระหว่างรอคาวินิจฉัย
ของรัฐมนตรี

-๘ข้อ ๓๑ ในกรณีใบอนุญาต สูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญให้ผู้ได้รับอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบสฌ.๗ ภายในสิบห้าวั นนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีการสูญหาย หรือถูกทาลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๓๒ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามห ลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การออก ใบแทนใบอนุญาตให้ ใช้ตาม แบบสฌ .๒/๑ หรือตาม แบบสฌ .๒/๒ หรือ
แบบสฌ.๔ โดยประทับตราสีแดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปี ที่ออก ใบแทนพร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาต ได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดใน
สาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ ปี ของใบแทนนั้น
ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับ ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถาน ซึ่งประสงค์จะเลิกสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคาวินิจฉัยยืนตามคาสั่งของเจ้าพนั กงานท้องถิ่น ซึ่งสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตาม ข้อ ๒๘ ถ้ามีกิจการ
ในหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ ยังต้องกระทาอยู่ให้ผู้ได้รับอนุญาตกระทากิจการในหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในวันและ
เวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ถ้าผู้ได้รับ ใบอนุญาตไม่กระทากิจการในหน้าที่ให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้ากระทากิจการนั้นแทนต่อไปจนเสร็จสิ้น โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ได้รับอนุญาต
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับ อนุญาต ตาย หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ดาเนินการ แจ้งเป็นหนังสือ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ และ ในกรณีที่ผู้ได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ
ตาย หรือขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน และฌาปณสถาน แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ผู้ ได้รับ ใบอนุญาต ตาย หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ และมี บุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑ แสดง ความจานงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน นับ ตั้ งแต่วันที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตาย หรือขาดคุณสมบัติ เพื่อขอเป็นผู้จัดตั้งหรือเป็นผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณ ะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต่อไป ให้ผู้แสดงความจานงนั้นเป็นผู้จัดตั้ งหรือเป็นผู้ดาเนินการสุสานและฌา
ปนสถานสาธารณะ หรือ สุสานและฌาปนสถานเอกชนต่อไปได้ ตั้งแต่วันที่ผู้ไ ด้รับใบอนุญาตตาย หรือขาด
คุณสมบัติจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ ๓๗ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้

-๙(๑) คาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ให้ใช้ แบบสฌ.๑
(๒) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ให้ใช้แบบสฌ๒/๑ หรือ แบบสฌ๒/๒แล้วแต่กรณี
(๓) คาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน ให้ใช้ แบบสฌ๓
(๔) ใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสุสาน และฌาปนสถาน ให้ใช้แบบสฌ.๔
(๕) คาขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ให้ใช้ แบบสฌ.๕
(๖) คาขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานให้ใช้ แบบสฌ.๖
(๗) คาขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ แบบสฌ.๗
ข้อ ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืน เทศบัญญัติข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๑๓ หรือ ผู้ได้รับอนุญาตไม่แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปณสถานตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง มีความผิดตาม
มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ . ๒๕๒๘
ในกรณีฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อที่ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือเคลื่อนย้ายศพที่ฝัง หรือเก็บในสุสานและฌาปสถานสาธาณะหรือสุสานหรือฌาปณสถาน
เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๖ ภายในเวลาที่กาหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนยังไม่ปฏิบัติตาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้า
กระทาการนั้นแทน โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ฝ่าฝืน
ข้อ ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ ๑๒ ข้อ ๒๖ ข้อ ๓๑ หรือข้อ ๓๓ มีความผิดตามมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ . ๒๕๒๘
ข้อ ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ วรรคสอง (๑) มีความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘
ข้อ ๔๒ สุสานและฌาปณสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปณสถานเอกชนที่ได้ดาเนินการ
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่บังคับอยู่ภายใต้ตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน หรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการบารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌา
ปนสถานเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้
บังคับดาเนินกิจการ หรือเป็นผู้จัดการต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัด ตั้งหรือเป็น
ผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต่อไป ให้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตนั้นเป็น
ผู้จัดตั้งหรือเป็นผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุ สานและฌาปนสถานเอกชนต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการบารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน

เอกชนตามวรรคหนึ่ง ซึ่งใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและมิได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
หรืออยู่ระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัดตั้งหรือเป็นผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต่อไป ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญา ตตามเทศบัญญัตินี้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข้อ ๔๔ ให้นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

ลงชื่อ
( นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

เห็นชอบ
(

)
( นายเดชรัฐ สิมศิริ )
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

พ.ศ. ๒๕๕๕

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง สุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕

(๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปณสถานเอกชน

ฉบับละ ๖๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสุสานและฌาปณสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปณสถานเอกชน

ฉบับละ ๔๐๐ บาท

(๓) ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๕๐

(๔) การต่อใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต เป็นผู้ดาเนินการสุสานและฌาปณสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปณสถานเอกชนให้เป็นไปตามอัตรา (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี

บาท

แบบ สฌ.๑

คาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

เขียนที่………………………...………
วันที่………...เดือน……………………..พ.ศ…………..
๑. ข้าพเจ้า……………………………………………….................................................………………………………………………….
(๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ…..........….....…อายุ……...…….ปี บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
……………………………………..........................………หรือบัตรอื่น (ระบุ)…….....…………….........เลขที…่ …………………….
ออกให้ ณ ……………………..........…………อาเภอ / เขต…………...........................………………จังหวัด……………………..
อยู่บ้านเลขที่……………............................ตรอก / ซอย…………............………………ถนน………………………………………
ตาบล / แขวง……........……………………….อาเภอ / เขต…………………..........………จังหวัด………………................……..
รหัสไปรษณีย์……........………………………..โทรศัพท์………….................................…………………………………………..…..
(๒) เป็นนิติบุคคล ประเภท…………………………………………………………………………........................
จดทะเบียนเมื่อ……………….......................……………………..เลขทะเบียน……………...............……………………………….
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่…………...............…..ตรอก / ซอย……..................……..………………ถนน……………………………
ตาบล / แขวง…………………..............…….….อาเภอ / เขต……………...................……………จังหวัด…….………...……….
รหัสไปรษณีย์……….........................…………โทรศัพท์…………...............………………โดยมี…………………..………………..
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต สัญชาติ………….......…………..........……..อายุ…….........………ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่……………………................…………………หรือบัตรอื่น (ระบุ)…………………...............….
เลขที่……………….............…………ออกให้ ณ ………….........……………………อาเภอ / เขต…………………................……
จังหวัด………………………………….อยู่บ้านเลขที่………….........................…..ตรอก / ซอย…………...........……………..….
ถนน………………….............………ตาบล / แขวง…………………........………….อาเภอ / เขต……………..............………..…
จังหวัด……….............……………..รหัสไปรษณีย์………........……………………..โทรศัพท์………….................…………………
๒. ข้าพเจ้าขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง ………..................................…………………………………………………………...
ชื่อ………............................…………………………….ที่(นามสถานที่)…………………….......................................……………
เนื้อที่………..……...............ตั้งอยู่เลขที่……................………..หมู่ที่…………ตรอก / ซอย………......................……………
ถนน………………..............………..…...ตาบล / แขวง…………........………………….อาเภอ / เขต………………..........………
จังหวัด……………................………….รหัสไปรษณีย์………………..........……………..โทรศัพท์……………...…………………….
เพื่อทาการ

เก็บศพ

ฝังศพ

เผาศพ

-๒-

๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) ผู้แทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๘
๔. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้ หรือภาพ
ถ่ายใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) หนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
(ง) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง
(จ) แผนผังการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ
ฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
(๒) นิติบุคคล
(ก) หลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุ คคล
(ข) หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
(ค) เอกสารตามข้อ ๘ (๑) (ก) และ (ข) ของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
ผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาขอแทนนิติบุคคล
(ง) เอกสารตาม ข้อ ๘ (๑) (ค) (ง)และ (จ)
(๓) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………..............................................…
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………….........................…………………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(………...................……………………)

หมายเหตุ– ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง

หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ สฌ.๒/๑
(สาหรับนิติบุคคล)

ใบอนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ใบอนุญาตเลขที่………...…../………..........……
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ………………………………………………………………………...........................เป็นนิติบุคคล
ประเภท……………………............….เลขทะเบียน……………………………มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่....................................
ตรอก / ซอย…………..……..........…………ถนน……………...………………ตาบล / แขวง…………………..................…….….
อาเภอ / เขต…………….……..........………จังหวัด……………..............................……….
จัดตั้ง……………………………ชื่อ……………………………ที่ (นามสถานที่)………………...………………….…
เนื้อที่…………………………………………...……ตั้งอยู่เลขที่……………..หมู่ที่…………ตรอก / ซอย………….............…………
ถนน………………………...…...ตาบล / แขวง……………………….อาเภอ / เขต……….......……จังหวัด……………………..….
เพื่อทาการ…………………..........................................………………………………………………………………………………......
ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่……………เดือน……..………………..พ.ศ……………
ให้ไว้ ณ วันที่……........…….เดือน………….…........……………..พ.ศ. ……....................………

(ลงชื่อ)…………………........……….…………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(…….....……………....………………..)
ตาแหน่ง………......……………………....………

หมายเหตุ– ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีท๓ี่ นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

แบบ สฌ.๒/๒
(สาหรับบุคคลธรรมดา)

ใบอนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ใบอนุญาตเลขที่…………../……………
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ …………………………...................………สัญชาติ……...............…………อายุ….........…..ปี
อยู่บ้านเลขที่………..........………...ตรอก / ซอย…………..……..........………………ถนน……………...............………………..
ตาบล / แขวง…………...........………..…….….อาเภอ / เขต……….......…….……………จังหวัด……………...............……….
จัดตั้ง…………………………………….ชื่อ……………………………………ที่ (นามสถานที่)………………….....
เนื้อที่…………………………………………...……ตั้งอยู่เลขที่……....………..หมู่ท…ี่ ………ตรอก / ซอย………..….......…………
ถนน…………………………......ตาบล / แขวง…………………….อาเภอ / เขต………..........……จังหวัด………………………...
เพื่อทาการ………………………............................................…………………………………………………………………………......
ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่…….…เดือน…..............................พ.ศ…………............…
ให้ไว้ ณ วันที่…….......…….เดือน......…......................พ.ศ……..........…..........……

(ลงชื่อ)…………………........…......…….…………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(……………...........……………………..)
ตาแหน่ง……………......……………………......…

หมายเหตุ– ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ ๓ นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

แบบ สฌ.๓

คาขอรับใบอนุญาตดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน
เขียนที่………………………………...
วันที่………...เดือน……………………..พ.ศ…………..
๑. ข้าพเจ้า………………………………...…….อายุ…….….ปี สัญชาติ………..…............................บัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่…………………………………………หรือบัตรอื่น (ระบุ)………………เลขที…่ …………………….ออกให้ ณ......................
อาเภอ / เขต……………….............…………จังหวัด…………….......………..อยู่บ้านเลขที่……......………..หมู่ท.ี่ .................
ตรอก / ซอย…………..………………ถนน………………………………………ตาบล / แขวง……………………….................…….
อาเภอ / เขต…………………………จังหวัด……………...............….……..รหัสไปรษณีย์……………….................……………..
โทรศัพท์………………………………………………………..
๒. ข้าพเจ้าขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตดาเนินการ………………………………..........................................…………………….
ชื่อ……………...................………………………………ที่ (นามสถานที่)………………………….......................……….…….……..
เนื้อที่…………….........……….……ตั้งอยู่เลขที่………..............……..หมู่ที่……...........……ตรอก / ซอย…………..……………
ถนน………….........………………...ตาบล / แขวง……………...............……………….อาเภอ / เขต…………...........……….…
จังหวัด……………………...........….รหัสไปรษณีย์…………….................……………..โทรศัพท์……………….........…...……….
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา
๘ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๘
๔. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(๑) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้หรือภาพถ่าย
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
(๒) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
(๔) ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
(๕) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
(๖) อื่น ๆ (ระบุ)………………................................................……………………………………………………………….

(ลงชื่อ)………………....................………………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(……..…….....................……..…....……)
หมายเหตุ– ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง

หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ สฌ.๔

ใบอนุญาต
ดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน
ใบอนุญาตเลขที่…………../……………
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……………………............................……………สัญชาติ…………......……อายุ……..........ปี
อยู่บ้านเลขที่………................………...ตรอก / ซอย…………..…............…………………ถนน………….......………….………..
ตาบล / แขวง……………….....................….….อาเภอ / เขต……………..................…จังหวัด……………..…............…….
ดาเนินการ……………………………………...................…….ชื่อ……………………...................................................…………
ที่ (นามสถานที่)………...........………………………….……เนื้อที่…………………………….......................................... ...........
ตั้งอยู่เลขที่………......................……..หมู่ที่…….......……ตรอก / ซอย………....…..…………ถนน…………...………….……...
ตาบล / แขวง…………………….........…….อาเภอ / เขต…………….......................…………จังหวัด………......……………….
ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่……....………เดือน……..………………..พ.ศ……….........……
ให้ไว้ ณ วันที่……............…….เดือน................….................พ.ศ………….......................…

(ลงชื่อ)………………….......………........…………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(…………................…....………………..)
ตาแหน่ง………….............……………………….......…

หมายเหตุ– ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ ๓ นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

แบบ สฌ.๕

คาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
เขียนที่…………………........……...………
วันที่……....…...เดือน……………......………..พ.ศ….....………..
๑. ข้าพเจ้า……………………………………………………………..................……………………………………….
(๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ………..…อายุ……..ปี บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..............................
หรือบัตรอื่น (ระบุ)…………........................................………เลขที่……………....................................................…………
ออกให้ ณ …………............……………………อาเภอ / เขต……………..............……………จังหวัด…………...........…………..
อยู่บ้านเลขที่……...…...……..ตรอก / ซอย……….............…..……….............………ถนน………………………....…….....……
ตาบล / แขวง………………......…………….อาเภอ / เขต…………………….........……จังหวัด…………………..................…..
รหัสไปรษณีย์………………….......…………..โทรศัพท์………………………..................................…………………………..……..
(๒) เป็นนิติบุคคล ประเภท……………………............................................…………………………………………..
จดทะเบียนเมื่อ………………..................……………………..เลขทะเบียน………………………...................…………………….
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่……...............………..ตรอก / ซอย………................…..………………ถนน……………………………
ตาบล / แขวง…………...........………..…….….อาเภอ / เขต…………….…….................………จังหวัด………………....…….
รหัสไปรษณีย์………….........................………โทรศัพท์……………………................................................................……
โดยมี……………….........................…………....……….....เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
สัญชาติ………………………..อายุ………..……ปี บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่………………………………………...............
หรือบัตรอื่น (ระบุ)…………..............................เลขที…่ ……...............…………………ออกให้ ณ ………………………………
อาเภอ / เขต……………....................………..…จังหวัด………………………...………….อยู่บ้านเลขที่………….................…..
ตรอก / ซอย………….................………………...ถนน……….......………ตาบล / แขวง……………...................……………….
อาเภอ / เขต………………...................……..…จังหวัด…………………....…..รหัสไปรษณีย์………………..............…………..
โทรศัพท์……......................……………………...…
๒. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจัดตั้ง …………………...............................…….........……………….…………….
ชื่อ………………….............................………………….ที่(นามสถานที่)……………………............……………เนื้อที่…………...…
ตั้งอยู่เลขที่……….................................……..หมู่ท…ี่ ….……ตรอก / ซอย…………..……………ถนน………………………......
ตาบล / แขวง…………………................………….อาเภอ / เขต……….................………………จังหวัด………………………...
รหัสไปรษณีย์………………………...............……..โทรศัพท์……………...............…………………….
เพื่อทาการ

เก็บศพ

ฝังศพ

เผาศพ

ตามใบอนุญาตเลขที่……..................………………ออกให้ ณ วันที…่ ……......................................................................

-๒-

๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) ผู้แทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบั ญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๘
๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง ……………...…………………………………………
ต่อไป ระหว่างปี พ.ศ………............………ถึง พ.ศ……................………….พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง………………….......................................………………………………………………………………..
และหลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น
นิติบุคคลมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)……………..............……………………ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(……………........….....………………)

หมายเหตุ– ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง

หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ สฌ.๖

คาขอต่ออายุใบอนุญาตดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน
เขียนที่…………..............……………………...
วันที่………................เดือน………....……………..พ.ศ……...............…..
๑. ข้าพเจ้า………………………………………...............…...…….อายุ……......…….ปี สัญชาติ………......…
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่………………………....…………………หรือบัตรอื่น (ระบุ)……...........................…………….
เลขที่…………….......................………….ออกให้ ณ ………………………………อาเภอ / เขต……..............……………………
จังหวัด…………………………อยู่บ้านเลขที่……………..ตรอก / ซอย………..........…..…ถนน………………………………………
ตาบล / แขวง……………………......……….อาเภอ / เขต………………….............………จังหวัด………...............……………..
รหัสไปรษณีย์………………...................……………..โทรศัพท์……………….......................…………………………………………
๒. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ………..................………………………………………………………
ชื่อ…………………..............................…………………………ที่ (นามสถานที่)…………………….............…………….…………..
เนื้อที่…………………….……ตั้งอยู่เลขที่…………............................…..หมู่ที่…………ตรอก / ซอย…………..…….....………
ถนน…………………………...ตาบล / แขวง…………………………….อาเภอ / เขต…………………จังหวัด……………………….
รหัสไปรษณีย์……………….........................................…………..โทรศัพท์……………………......................................…….
ตามใบอนุญาตเลขที่……………….........................……ออกให้ ณ วันที่……………............………………………..…………..
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ……....……………...…………….
ต่อไป ระหว่างปี พ.ศ……….……...........…ถึง พ.ศ……..…..............……….พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาตดาเนินการ………………….....................................………………………………………………..…………
และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)……………….....................……………….………ผู้ขอต่อใบอนุญาต
(…………….............………………………)

แบบ สฌ.๗

คาขออนุญาตการต่าง ๆ
เกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
เขียนที่………………………………………
วันที่…………เดือน…………………….พ.ศ………….
ข้าพเจ้า...............................................…............อายุ……………..........ปี สัญชาติ………...............…
อยู่บ้านเลขที่………......…….หมู่ที่……….......…..ตรอก / ซอย……………..........…………… ถนน……………..........…………
ตาบล / แขวง………………………อาเภอ / เขต……………………………. จังหวัด…………………….…
โทรศัพท์……………………………………
โดยใช้ชื่อสุสานและฌาปนสถานว่า……………………………........………………………………………………
ตั้งอยู่ ณ เลขที่…….. ….......…หมู่ที่…..........…….ตาบล…….............………………..อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์………………......................…………………………………..
ขอยื่นคาขอต่อ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
……………………………………………………………………………………………………………..................................................……
……………………………………………………………………………………………………..................................................……………
……………………………………………………………………………………………………..................................................……………
………………………………………………………………………………………………..................................................…………………
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)…………….…………...................………….ผู้ขออนุญาต
(………………………..........……………)

แบบรายงานการเก็บ ฝัง หรือเผาศพของสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ
เอกชน
ชื่อสุสานและฌาปนสถาน.......................................................................................................
อาเภอ.......................................................จังหวัด..................................................................
ประจาเดือน.................................................พ.ศ........................................................

ที่

ชื่อ – สกุล

เพศ อายุ สัญชาติ

ที่อยู่

วัน/เดือน/
ปีที่ตาย

สาเหตุการ
ตาย

มรณะบัตร
เลขที/่
ลงวันที่

(ลงชื่อ).............................................................................ผู้รายงาน
(.........................................................................)
ผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน

ออกโดย
สานักงาน
ทะเบียน

ชื่อนามสกุล
ของผู้จัดการ
ศพ

จัดการศพ
โดยเก็บฝัง
หรือเผา

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล

ทะเบียนคุมใบแสดงกิจการของสุสานและฌาปนสถาน
ชื่อสุสานละฌาปนสถาน................................................................................................
ตั้งอยู่ที่...........................................................................................................
วันที่รับ ใบมรณะ จัดการศพ อัตราค่าธรรมเนียม
เพศ อายุ สัญชาติ
ที่อยู่
การใช้บริการ
ว/ด/ป บัตร โดย เก็บ/
เลขที่ ฝัง / เผา

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่
เลขที่

