
พระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว 

ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 เปนปที่ 40 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสุสานและ ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528" 

 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป [รก.

2528/129/37พ/19 กันยายน 2528] 

 

มาตรา 3 ใหยกเลิก  

     (1) พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช 2481 

     (2) พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484 

  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

     "สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ" หมายความวา สถานท่ีที่จัดไว สําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ สําหรบั

ประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ท่ีใช สําหรับเก็บศพช่ัวคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

     "สุสานและฌาปนสถานเอกชน" หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับ เก็บ ฝง หรือเผาศพ สําหรับตระกูล

หรอืครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือ ครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวใน

เคหสถาน 

     "เจาพนักงานสาธารณสุข" หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุข ตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุขซึ่ง

รฐัมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

     "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

     "เจาพนักงานทองถ่ิน" หมายความวา 

          (1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตหรือผูชวย ผูอํานวยการเขตซึ่งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย สําหรับในเขต กรุงเทพมหานคร 

          (2) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา ประจํากิ่งอําเภอซึ่งผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมาย สําหรบัในเขตจังหวัดซึ่งอยู นอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา 



          (3) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายก เทศมนตรีมอบหมายสําหรับในเขต

เทศบาล 

          (4) ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือกรรมการสุขาภิบาลหรือ พนักงานสุขาภิบาลซึ่งประธาน

กรรมการสุขาภิบาลมอบหมาย สําหรับในเขต สุขาภิบาล 

          (5) ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปลัดเมืองพัทยา มอบหมายสําหรับในเขตเมืองพัทยา 

     "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรผีูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสุสานและฌาปนสถาน สาธารณะที่กระทรวง ทบวง กรม 

กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา จัดตั้งและดําเนินการ 

 

มาตรา 6 หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน เวนแตจะ

ไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ 

เงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 7 เมื่อไดจัดตั้งสสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชนเสร็จแลว หามมิให

ดําเนินการ เวนแตจะไดรับ ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูไดรับใบอนุญาตตาม มาตรา 6 ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจะขอรับ ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการดวยก็ได 

 

มาตรา 8 ผูขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 ตองมี คุณสมบัต  ิดังนี้ 

     (1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบรบิูรณ 

     (2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

     (3) ไมเปนบุคคลวิกลจรติหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

     (4) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

     (5) ไมเปนผูเคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาํ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 6 ผูแทนของ นิติ

บุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งดวย 

 



มาตรา 9 ผูไดรับใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 ตอง แสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผย ณ ที่ทําการ

สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

 

มาตรา 10 หามมิใหผูใดเก็บ ฝง หรือเผาศพในสถานท่ีอ่ืน นอกจากในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือเคหสถาน 

เปนการชั่วคราว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น ในกรณทีี่สถานที่อ่ืนตามวรรค

หนึ่งอยูในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขต เทศบาล เขตสุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา ผูวาราชการจังหวัดอาจ

มอบหมาย ใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือกํานันแหงทองที่ เปนผูอนุญาตแทนได 

 

มาตรา 11 ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลหรือเมืองพัทยา มีอํานาจออก

ขอบัญญัติกรงุเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา 

แลวแตกรณี เพ่ือกําหนด รายละเอียดที่ไมขัดหรอืแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ในเร่ือง 

ดังตอไปนี้ 

     (1) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

     (2) เขตหรือสถานท่ีที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

     (3) ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสสุานและ ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน

สถานเอกชน 

     (4) วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการ รกัษายานพาหนะและเคร่ืองใชในการนี้ให

ตองดวยสุขลักษณะ 

     (5) หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 จะตอง ปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียน การสง

รายงานและการอ่ืนใดเพื่อประโยชน เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุข 

และอนามัยของประชาชน 

  

มาตรา 12 ใบอนุญาตตาม มาตรา 6 และ มาตรา 7 ใหใชไดจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของปที่สามนับแตปที่

ออกใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาต ดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคาํขอกอนใบอนุญาต

สิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอแลว ใหบุคคลดังกลาวเปนผูจัดตั้งหรือผูดําเนินการตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถ่ิน

จะสั่งเปนหนังสือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตให

เปนไปตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 



มาตรา 13 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 หรือไมตออายุ

ใบอนุญาตตาม มาตรา 12 ผูขอรับ ใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตร ี

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคาํสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาตของเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 

มาตรา 14 หามมิใหผูใดเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสุสานและ ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน

เอกชน เวนแตผูไดรับ ใบอนุญาตตาม มาตรา 6 จะเปนผูขอและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก เจาพนักงาน

ทองถ่ินแลว 

  

มาตรา 15 ในการปฏิบัติหนาท่ี เจาพนักงานสาธารณสุข พนักงาน เจาหนาที่ หรือเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

เขาไปในบริเวณสุสานและ ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในเวลาระหวาง พระ

อาทิตยขึน้ถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไป ตามพระราชบัญญัตินี้ ในการน้ีผูไดรบั

ใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 และผูที่เกี่ยวของซึ่งอยูในบริเวณนั้น ตองอํานวยความสะดวกตาม

สมควร ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน เจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผู

ไดรบัใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงาน

สาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เพ่ือสั่งใหผูไดรับ ใบอนุญาตปฏิบัติให

ถูกตอง 

มาตรา 16 เม่ือปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ สุสานและฌาปนสถานเอกชนมีสภาพหรือมี

การใชท่ีเปนหรืออาจเปนอันตราย แกประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตตาม 

มาตรา 6 แกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้น ภายในเวลาที่ กําหนด 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตตาม มาตรา 6 ไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลง สุสานและฌาปนสถานนั้น ภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงาน ทองถิ่นมีอํานาจแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้น

ไดโดยเรียก คาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 

 

มาตรา 17 นอกจากกรณีตาม มาตรา 16 เม่ือปรากฏวาผูไดรับ ใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 ไม

ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน ทองถ่ินตาม มาตรา 15 วรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แหง พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ

สุขาภิบาล หรือขอบัญญัติเมืองพัทยาที่ออกตาม มาตรา 11 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต



นั้นมีกําหนดเวลาตามที่เห็น สมควร แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่สั่งพักใชใบอนุญาต หรือจะสั่ง เพิกถอน

ใบอนุญาตเสียก็ได ทั้งนี้ ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน

สามสิบวันนบัแตวันท่ีทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 

มาตรา 18 การอุทธรณตาม มาตรา 13 หรือ มาตรา 17 ใหย่ืน ตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือเสนอตอไปยัง

รัฐมนตรโีดยมิชักชา 

 

มาตรา 19 ในกรณีอุทธรณคาํสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งไม อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตาม มาตรา 13 

หรอืกรณีอุทธรณคําสั่งพักใชหรือ เพิกถอนใบอนุญาตของเจาพนักงานทองถิ่นตาม มาตรา 17 ผูอุทธรณยังคง 

มีสิทธิเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรอื สุสานและฌาปนสถานเอกชนใน

ระหวางรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 

  

มาตรา 20 ในกรณีใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผู

ไดรบัใบอนุญาตย่ืนคําขอรบัใบแทน ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง

การสูญหาย ถูกทําลายหรอืชํารุด 

มาตรา 21 ผูไดรบัใบอนุญาตตาม มาตรา 6 ซึ่งประสงคจะเลิก สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชน ตองแจง เปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

  

มาตรา 22 ในกรณีท่ีรัฐมนตรมีีคําวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของ เจาพนักงานทองถ่ิน ซึ่งสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ัง

สุสานและฌาปนสถาน สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตาม มาตรา 17 หรือในกรณีท่ี ผูไดรับ

ใบอนุญาตตาม มาตรา 6 เลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ สุสานและฌาปนสถานเอกชนตาม มาตรา 

21 ถามีกิจการในหนาที่ตามพระราช บัญญัตินี้ ยังจะตองกระทําอยู ใหผูไดรับใบอนุญาตน้ันกระทํากิจการใน

หนาที่ ใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ถาผูไดรับใบอนุญาตไมกระทํากิจการในหนาที่ให

เสร็จสิ้นภายใน กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นเขากระทํากิจการนั้น แทนตอไปจนเสร็จสิ้น 

โดยเรียกคาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 

มาตรา 23 ในกรณีท่ีผูไดรบัใบอนุญาตตาม มาตรา 6 ตายหรือขาด คุณสมบัติตาม มาตรา 8 ใหผูไดรบั

ใบอนุญาตตาม มาตรา 7 แจงเปนหนังสือ ใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบและในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตตาม 

มาตรา 7 ตาย หรือขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 8 ใหผูไดรบัใบอนุญาตตาม มาตรา 6 แจงเปน หนงัสือใหเจา

พนักงานทองถ่ินทราบ 



  

มาตรา 24 ในกรณีท่ีผูไดรบัใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 ตายหรือขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 8 

และมีบุคคลซึ่งมี 

คุณสมบัติตาม มาตรา 8 แสดงความจํานงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับ 

ใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติเพื่อขอเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ

หรอืสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป ใหผูแสดง ความจํานงนั้นเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสาน

และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไปไดตั้งแตวันที่ผูไดรบัใบอนุญาตตายหรือ 

ขาดคณุสมบัติจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ในกรณีท่ีไมมีบุคคลใดแสดงความจํานงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินเขาทําหนาที่

แทนเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 จนกวาจะมีผูไดรับใบอนุญาตตาม มาตรา 6 

หรอื มาตรา 7 ขึ้นใหม 

  

มาตรา 25 ผูใดฝาฝน มาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 10 หรือผูไดรับใบอนุญาตตาม 

มาตรา 6 ไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลง สุสานและฌาปนสถานตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตาม มาตรา 16 

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ในกรณีฝาฝน มาตรา 10 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝน ร้ือถอนสิ่งปลูกสราง หรือเคล่ือนยายศพ

ที่ฝงหรือเก็บไว ไปฝงหรือเก็บในสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ไดรับ

ใบอนุญาตตาม มาตรา 6 ภายในเวลาที่กําหนด ถาผูฝาฝนยังไมปฏิบัติตาม ใหเจาพนักงาน ทองถ่ินเขากระทํา

การนั้นแทน โดยเรียกคาใชจายจากผูฝาฝน 

  

มาตรา 26 ผูไดรบัใบอนุญาตตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 ผูใด ไมปฏิบัติตาม มาตรา 9 หรือ มาตรา 20 หรือ

ผูใดฝาฝน มาตรา 15 หรือ ผูไดรับใบอนุญาตตาม มาตรา 6 ไมแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่น ทราบ

การเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน เอกชนตาม มาตรา 21 ตองระวางโทษ

ปรบัไมเกินหนึ่งพันบาท 

  

มาตรา 27 ผูใดขัดขวางหรอืไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงาน สาธารณสุข พนักงานเจาหนาที่หรือเจา

พนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติหนาที่ตาม มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

  



มาตรา 28 ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสสุานและฌาปนสถาน สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือ

ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการ บํารงุรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั 

ดําเนินกิจการหรือเปนผูจัดการตอไปไดจนกวา ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะเปนผูจัดตั้งหรือเปน

ผูดําเนินการ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป ใหย่ืน คําขอรบั

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้น อายุและใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

นั้นเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป

ได จนกวา เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน หรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการบํารุงรักษาสุสาน และฌาปน

สถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามวรรคหนึ่ง ซึ่งใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมิไดย่ืนคําขอตอ อายุใบอนุญาตหรืออยูในระหวางการขอตออายุใบอนุญาต ถา

ประสงคจะเปน ผูจัดต้ังหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ ฌาปนสถาน

เอกชนตอไป ใหย่ืนคําขอรับใบอนญุาตตามพระราชบัญญัติน้ีภายใน สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ 

  

มาตรา 29 บรรดาขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาลหรือ

ขอบัญญัติเมืองพัทยา ซึ่งไดออกโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌา

ปนสถานที่ ใชบังคบัอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเพียง เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบท

แหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีขอบัญญัติกรงุเทพ มหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ

สุขาภิบาล หรือขอบัญญัติ เมืองพัทยา ออกใชบังคับตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวง 

กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนด กิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับ ราชการของกระทรวงนั้น 

 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช บังคับได 

 

ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ป. ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี 



 

อัตราคาธรรมเนียม 

(1) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 1,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 

500 บาท 

(3) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 50 บาท 

(4) การตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต เปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชนใหเปนไปตาม อัตราใน (1) หรือ (2) แลวแตกรณี 

*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องดวย กฎหมายวาดวยการควบคมุสุสาน

และฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูในปจจุบันได ประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. 2481 ปจจุบันการดาํเนินกิจการสุสาน

และ ฌาปนสถานบางแหงมีลักษณะที่อาจเปนอันตรายตอความมั่นคงและเศรษฐกิจ ของประเทศ การ

สาธารณสุขหรืออนามัยของประชาชนเพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุง กฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปน

สถานเสียใหม ใหเหมาะสมกับ สถานการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


