
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๒)  พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 

๒๔๘๔ 
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ”  หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง 

หรือเผาศพ สําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใช สําหรับเก็บศพชั่วคราวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

“สุสานและฌาปนสถานเอกชน”  หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับ เก็บ ฝง 
หรือเผาศพ สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึง
สถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๒๙/ฉบับพิเศษ/หนา ๓๗/๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมาย
วาดวยสาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา 
(๑)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตหรือผูชวยผูอํานวยการ

เขตซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒)  ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิง

อําเภอซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล เขต
สุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา 

(๓)  นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรี
มอบหมายสําหรับในเขตเทศบาล 

(๔)  ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือกรรมการสุขาภิบาลหรือพนักงาน
สุขาภิบาลซึ่งประธานกรรมการสุขาภิบาลมอบหมาย สําหรับในเขตสุขาภิบาล 

(๕)  ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปลัดเมืองพัทยามอบหมาย
สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะที่

กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมือง
พัทยา จัดตั้งและดําเนินการ 

 
มาตรา ๖  หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌา

ปนสถานเอกชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗  เมื่อไดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน

สถานเอกชนเสร็จแลว หามมิใหดําเนินการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจะขอรับใบอนุญาตเปน

ผูดําเนินการดวยก็ได 
 
มาตรา ๘  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(๑)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี
(๓)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)๒   
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ผูแทนของนิติบุคคลนั้น

ตองมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งดวย 
 
มาตรา ๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตองแสดงใบอนุญาต

ไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
 
มาตรา ๑๐  หามมิใหผูใดเก็บ ฝง หรือเผาศพในสถานที่อ่ืนนอกจากในสุสาน

และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือเคหสถานเปนการชั่วคราว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ในกรณีที่สถานที่อ่ืนตามวรรคหนึ่งอยูในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล เขต
สุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
กํานันแหงทองที่ เปนผูอนุญาตแทนได 

 
มาตรา ๑๑  ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล

หรือเมืองพัทยา มีอํานาจออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ 
ขอบังคับสุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา แลวแตกรณี เพ่ือกําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือ
แยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒)  เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชน 
(๓)  ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเง่ือนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(๔)  วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะ

และเคร่ืองใชในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ 
(๕)  หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จะตองปฏิบัติ

เก่ียวกับการทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใดเพื่อประโยชนเก่ียวกับความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน 

 
มาตรา ๑๒  ใบอนุญาตตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ของปที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุ
                                                 

๒
 มาตรา ๘ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใบอนุญาต จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหบุคคลดังกลาวเปนผู
จัดตั้งหรือผูดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งเปนหนังสือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือ

มาตรา ๗ หรือไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังไมออกใบอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตของเจาพนักงานทองถ่ิน 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใดเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน เวนแตผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ จะเปนผูขอ
และไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินแลว 

 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจาหนาที่ 

หรือเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเขาไปในบริเวณสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ 
และผูที่เก่ียวของซึ่งอยูในบริเวณนั้น ตองอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ตามวรรค
หนึ่ง ถาปรากฏวาผูได รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ปฏิบัติไมถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่แจงใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบ เพ่ือส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน

สถานเอกชนมีสภาพหรือมีการใชที่เปนหรืออาจเปนอันตรายแกประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
มีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ แกไขหรือเปล่ียนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้น 
ภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแกไขหรือเปล่ียนแปลงสุสานและฌา
ปนสถานนั้น ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้นไดโดยเรียกคาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๗  นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๖ เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล หรือขอบัญญัติเมืองพัทยาที่
ออกตามมาตรา ๑๑ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นมีกําหนดเวลาตามที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ส่ังพักใชใบอนุญาต หรือจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
เสียก็ได ทั้งนี้ ผูถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๑๘  การอุทธรณตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๗ ใหย่ืนตอเจาพนักงาน

ทองถ่ินเพื่อเสนอตอไปยังรัฐมนตรีโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ หรือกรณีอุทธรณคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของเจา
พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๗ ผูอุทธรณยังคงมีสิทธิเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในระหวางรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ สูญหาย ถูกทําลาย

หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

 
มาตรา ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ซึ่งประสงคจะเลิกสุสานและฌาปน

สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยยืนตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 

ซึ่งส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตามมาตรา ๑๗ หรือในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ เลิกสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามมาตรา  ๒๑ ถามี กิจการในหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ยังจะตองกระทําอยู ใหผูไดรับใบอนุญาตนั้นกระทํากิจการในหนาที่ใหเสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

ถาผูไดรับใบอนุญาตไมกระทํากิจการในหนาที่ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถ่ินเขากระทํากิจการนั้นแทนตอไปจนเสร็จสิ้น โดยเรียกคาใชจาย
จากผูไดรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ตายหรือขาดคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ
และในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ ตายหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๖ แจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตายหรือ

ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แสดงความจํานงตอเจา
พนักงานทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติเพ่ือขอเปน
ผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตอไป ใหผูแสดงความจํานงนั้นเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไปไดตั้งแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติ
จนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ไมมีบุคคลใดแสดงความจํานงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจา
พนักงานทองถ่ินเขาทําหนาที่แทนเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ 
จนกวาจะมีผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ข้ึนใหม 

 
มาตรา ๒๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๑๐ 

หรือผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแกไขหรือเปล่ียนแปลงสุสานและฌาปนสถานตามคําส่ัง
ของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ในกรณีฝาฝนมาตรา ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนส่ิง
ปลูกสราง หรือเคลื่อนยายศพท่ีฝงหรือเก็บไว ไปฝงหรือเก็บในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ภายในเวลาที่กําหนด ถา
ผูฝาฝนยังไมปฏิบัติตาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินเขากระทําการนั้นแทน โดยเรียกคาใชจายจาก
ผูฝาฝน 

 
มาตรา ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ผูใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๐ หรือผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแจง
เปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบการเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌา
ปนสถานเอกชนตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๒๘  ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปน
สถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินกิจการหรือเปนผูจัดการตอไปได
จนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป ให ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนั้น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนหรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนตามวรรคหนึ่งซึ่งใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับและมิไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตหรืออยูในระหวางการขอตออายุใบอนุญาต ถาประสงค
จะเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตอไป ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๙  บรรดาขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ 

ขอบังคับสุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา ซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับใหใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมี
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาลหรือขอบัญญัติ
เมืองพัทยา ออกใชบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และเจา
พนักงานสาธารณสุขกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในสวนที่
เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
ปรียนันท/แกไข 
๔  /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 

นิลวรรณ/ปาจรีย 
จัดทํา 

๑๙ พ.ค. ๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหความคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนษุย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับความคุมครอง
ตามประเพณกีารปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปน
ประมุข แตบทบัญญตัิมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญตัิสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 
๒๕๒๘ เปนบทบัญญตัิที่เลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน
เร่ืองสถานะของบุคคล ทั้งยังเปนบทบญัญัติที่ปดกั้นโอกาสของผูเคยถูกจําคุกที่จะกลับตัวเปนคนดี
และประกอบการงานโดยสจุริตเกินความจําเปน สมควรแกไขบทบญัญัตดิังกลาวใหสอดคลองกับ
หลักการหามมิใหเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
สถานะของบุคคลที่เคยไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพ่ือใหบุคคลผูเคยถูกจําคุกมีโอกาสกลับคนืสู
สังคมและประกอบการงานสจุริตได จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญตันิี้ 
 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๓ ก/หนา ๒๔/๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 


