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พระราชบัญญัติ 
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

------------------ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมาวาดวยการควบคมุสุสานและฌาปนสถาน 
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี ้
 มาตรา ๑ พระราชบัญญติันี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 มาตรา ๓ ใหยกเลกิ 
  (๑) พระราชบัญญติัควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พทุธศักราช ๒๔๘๑ 
  (๒) พระราชบัญญติัควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒) พทุธศักราช ๒๔๘๔ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญัตินี้ 
 “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ สําหรับ
ประชาชนทัว่ไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรบัเก็บศพชัว่คราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
 “สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความวา สถานทีท่ี่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ สําหรับ
ตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถงึสถานทีท่ี่ใชสําหรับเกบ็ศพชั่วคราวใน
เคหสถาน 
 “เจาพนกังานสาธารณสขุ” หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
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 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึง่รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “เจาพนกังานทองถิ่น” หมายความวา 
  (๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผูอํานวยการเขตหรือผูชวยผูอํานวยการเขตซึ่ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๒) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอาํเภอหรือปลัดอาํเภอผูเปนหัวหนาประจาํกิ่งอาํเภอซึ่ง
ผูวาราชการจงัหวัดมอบหมาย สําหรับในเขตจังหวัดซึง่อยูนอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาลและเขตเมืองพทัยา 
  (๓) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
สําหรับในเขตเทศบาล 
  (๔) ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือกรรมการสุขาภิบาลหรือพนักงานสุขาภิบาลซึง่
ประธานกรรมการสุขาภิบาลมอบหมาย สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
  (๕) ปลัดเมืองพทัยา หรือพนกังานเมืองพทัยาซึ่งปลัดเมืองพัทยามอบหมายสําหรับในเขต
เมืองพทัยา 
 “รัฐมนตร”ี  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๕ พระราชบัญญติันี้ไมใชบังคับแกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะที่กระทรวง ทบวง 
กรม กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพทัยา จัดตั้งและดําเนนิการ 

มาตรา ๖ หามมิใหผูใดจดัตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน    
เอกชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 การขออนุญาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๗ เมื่อไดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
เสร็จแลว หามมิใหดําเนินการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 การขออนุญาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๘  ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  (๑) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
  (๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  (๓) ไมเปนบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีทีน่ิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ผูแทนของนติิบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติตาม
วรรคหนึง่ดวย 
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 มาตรา ๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗  ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย 
ณ ทีท่ําการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
 มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดเก็บ ฝง หรือเผาศพในสถานที่อ่ืนนอกจากในสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
หรือเคหสถานเปนการชั่วคราว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนกังานทองถิน่ 
 ในกรณีที่สถานที่อ่ืนตามวรรคหนึง่อยูในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาลเขตสุขาภิบาลและ            
เขตเมอืงพทัยา  ผูวาราชการจังหวดัอาจมอบหมายใหเจาพนกังานฝายปกครองหรือกาํนนัแหงทองที ่เปนผูอนญุาต
แทนได 

มาตรา ๑๑ ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจงัหวัด เทศบาล สุขาภิบาลหรือเมืองพัทยา มี
อํานาจออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาลหรอืขอบัญญัติเมือง
พัทยา แลวแตกรณี เพื่อกาํหนดรายละเอยีดที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
  (๑) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
  (๒) เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌา
ปนสถานเอกชน 
  (๓) ลักษณะ สถานที่ต้ัง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน 
  (๔) วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะและเครื่องใช
ในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ 
  (๕) หนาทีท่ี่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จะตองปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
ทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใดเพื่อประโยชนเกี่ยวกบัความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
การสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน 
 มาตรา ๑๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ใหใชไดจนถงึวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่สาม
นับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคาํขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหบุคคลดังกลาวเปนผูจัดตั้งหรือผูดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน
ทองถิน่จะสัง่เปนหนังสือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 การขอตออายใุบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมออกใบอนุญาตตามมาตรา  ๖  หรือมาตรา  ๗   
หรือไมตออายใุบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปน
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หนงัสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตของเจาพนักงานทองถิน่ 
 คําวินจิฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน เวนแตผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ จะเปนผูขอและไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
 มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที ่เจาพนกังานสาธารณสุข พนักงานเจาหนาทีห่รือเจาพนกังานทองถิ่น
มีอํานาจเขาไปในบริเวณสสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในเวลาระหวาง
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทติยตก เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบญัญัตินี ้ ในการนี้ผูไดรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ และผูที่เกี่ยวของซึ่งอยูในบริเวณนั้น ตองอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผู
ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนกังาน
สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ เพื่อส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติให
ถูกตอง 
 มาตรา ๑๖  เมื่อปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนมี
สภาพหรือมกีารใชที่เปนหรอือาจเปนอนัตรายแกประชาชน ใหเจาพนกังานทองถิน่มอํีานาจสัง่ใหผูไดรับใบอนญุาต
ตามมาตรา ๖ แกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานนัน้ ภายในเวลาทีก่ําหนด 
 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสสุานและฌาปนสถานนั้น ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้นได
โดยเรียกคาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 
 มาตรา ๑๗ นอกจากกรณตีามมาตรา ๑๖ เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือ
มาตรา ๗ ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนกังานทองถิน่ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ 
ขอบังคับสุขาภิบาล  หรือขอบัญญัติเมืองพัทยาที่ออกตามมาตรา ๑๑  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตนัน้มีกําหนดเวลาตามที่เหน็สมควร แตตองไมเกินเกาสิบวนันับแตวนัที่ส่ังพักใชใบอนญุาต หรือจะสั่ง
เพิกถอนใบอนญุาตเสียก็ได ทัง้นี ้ ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนญุาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสบิวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
 คําวินจิฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 มาตรา ๑๘ การอุทธรณตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๗ ใหยื่นตอเจาพนักงานทองถิน่เพื่อเสนอ
ตอไปยังรัฐมนตรีโดยมิชักชา 



 ๓๖๙

 มาตรา ๑๙ ในกรณีอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งไมอนญุาตใหตออายุใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๓  หรือกรณีอุทธรณคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๑๗  ผู
อุทธรณยงัคงมีสิทธเิปนผูจดัตั้งหรือเปนผูดําเนนิการสสุาน และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในระหวางรอคําวนิิจฉัยของรัฐมนตรี 
 มาตรา ๒๐ ในกรณีใบอนญุาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ สูญหาย ถูกทาํลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหผูใดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดทราบถงึการสูญหาย ถูกทาํลายหรอืชํารุด 
 มาตรา ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ซึ่งประสงคจะเลกิสสุานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวนั 
 มาตรา ๒๒ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยยืนตามคาํสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามมาตรา ๑๗ หรือในกรณี
ที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ เลกิสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตาม
มาตรา ๒๑ ถามีกิจการในหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ยังจะตองกระทําอยู ใหผูไดรับใบอนุญาตนั้นกระทํา
กิจการในหนาที่ใหเสร็จส้ินภายในเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
 ถาผูไดรับใบอนุญาตไมกระทํากิจการในหนาที่ใหเสร็จส้ินภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึง่ใหเจา
พนกังานทองถิ่นเขากระทาํกิจการนั้นแทนตอไปจนเสรจ็ส้ิน โดยเรียกคาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 
 มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ตายหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ ให
ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบและในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๗ ตายหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ แจงเปนหนังสือใหเจา
พนักงานทองถิ่นทราบ 
 มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตายหรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๘ และมีบุคคลซึ่งมคุีณสมบัติตามมาตรา ๘ แสดงความจํานงตอเจาพนกังานทองถิ่นภายในสามสิบวนั
นับแตวนัที่ผูไดรับใบอนญุาตตายหรือขาดคุณสมบัติเพื่อขอเปนผูจัดตัง้หรือเปนผูดําเนนิการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป ใหผูแสดงความจํานงนั้นเปนผูจัดตั้งหรือเปน
ผูดําเนนิการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไปไดต้ังแตวันที่ผูไดรับ
ใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติจนถงึวนัที่ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
 ในกรณีที่ไมมีบุคคลใดแสดงความจํานงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่น
เขาทําหนาที่แทนเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ข้ึนใหม 
 มาตรา ๒๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๐ หรือผูไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๖ ไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิน่ตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึง่ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 



 ๓๗๐

 ในกรณีฝาฝนมาตรา ๑๐ ใหเจาพนกังานทองถิน่มอํีานาจสัง่ใหผูฝาฝนร้ือถอนสิง่ปลกูสราง หรือ
เคลื่อนยายศพที่ฝงหรือเก็บไว ไปฝงหรือเก็บในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ภายในเวลาที่กาํหนด ถาผูฝาฝนยงัไมปฏิบัติตาม ใหเจาพนกังาน
ทองถิน่เขากระทําการนั้นแทน โดยเรียกคาใชจายจากผูฝาฝน 
 มาตรา ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๒๐ หรือผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแจงเปนหนังสือใหเจาพนกังาน
ทองถิน่ทราบการเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามมาตรา ๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึง่พนับาท 
 มาตรา ๒๗  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุข พนกังาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
รอยบาท 
 มาตรา ๒๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน หรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการบาํรุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานทีใ่ชบังคับอยูกอนวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับดําเนินกิจการหรือเปนผูจัดการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะเปนผูจัดตั้ง
หรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชนตอไป ใหยื่นคาํขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวนักอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและใหผูอ่ืนคําขอรบัใบอนุญาต
นั้นเปนผูจัดตัง้หรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไปได 
จนกวาเจาพนกังานทองถิน่จะสั่งไมตออายใุบอนุญาต 
 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูจัดการบาํรุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตาม
วรรคหนึง่ซึ่งใบอนุญาตนัน้สิ้นอายกุอนวนัทีพ่ระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ และมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตหรือ
อยูในระหวางการขอตออายใุบอนญุาตถาประสงคจะเปนผูจัดตัง้หรือผูดําเนนิการสสุานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา ๒๙ บรรดาขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล
หรือขอบัญญัติเมืองพทัยา ซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสาน
และฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ
สุขาภิบาลหรอืขอบัญญัติเมืองพทัยา ออกใชบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 



 ๓๗๑

 มาตรา ๓๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานสาธารณสุขกับออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทัง้นี้ ในสวนที่เกีย่วกับราชการของกระทรวงนัน้ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  พลเอก ป. ติณสลูานนท 
         นายกรฐัมนตร ี
 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
---------------------- 

 (๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน    ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
 (๒) ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
  สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   ฉบับละ     ๕๐๐ บาท 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ        ๕๐ บาท 

(๔) การตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหเปนไปตามอัตราใน (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 

 
 

 
 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนือ่งดวยกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสาน
และฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๑ ปจจุบันการดําเนนิกิจการสุสาน
และฌาปนสถานบางแหงมีลักษณะที่อาจเปนอันตรายตอความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ การสาธารณสุข
หรืออนามัยของประชาชนเพิ่มข้ึน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานเสยีใหม 
ใหเหมาะสมกบัสถานการณในปจจุบัน จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
(๑๐๒ ร.จ. ๓๗ ตอนที่ ๑๒๙ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๘) 
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