บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔
.........................................................................................
หลักการ
ตามที่ไดมีการจัดตั้งและดําเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานในเขตเทศบาลมาเปน
เวลานาน โดยไมถูกตองตามกฎหมาย นับตั้งแตไดกอตั้งสุขาภิบาลแมสายเปนตนมาถึงปจจุบัน ซึ่งขณะนี้
สุขาภิบาลแมสาย ไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จึงมีความ
จําเปนตองดําเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานใหถูกตองตามกฎหมาย

เหตุผล
ขณะนีก้ ฎกระทรวงทีก่ ําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ตาม
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดประกาศใชบังคับแลว เพื่อใหถูกตองและ
สอดคลองกับกฎหมายทีไ่ ดกําหนดไวและมีประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแลและปองกัน
เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลแมสาย คณะเทศมนตรี จึงเห็นสมควร
ใหมีสุสานและฌาปนสถานที่จัดตั้งและดําเนินการที่ถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
.....................................

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ โดยที่เห็นเปนการสมควรตราพระราชบัญญัติเทศบาล
ตําบลแมสาย วาดวยการสุสานและฌาปนสถาน แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เทศบาลตําบลแมสาย โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแม
สายและโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง สุสานและฌาปน
สถาน พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมสาย เมื่อไดประกาศโดยเปดเผย
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลแมสายแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง
หรือเผาศพสําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล”
“สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง
หรือเผาศพสําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใช
สําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหะสถาน
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายวา
ดวยสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแมสายหรือ
เทศนมตรี หรือพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลแมสาย ซึ่งนายกเทศนมตรีตําบลแมสายมอบหมาย
ขอ ๔ เทศบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะที่เทศบาลจัดตัง้
และดําเนินการ
ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

-๒ขอ ๖ เมื่อไดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
เสร็จแลว หามมิใหผูใดเปนผูด ําเนินการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๕ หรือ ๖ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๕ ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตอง
มีคุณสมบัติตามขอ ๗ ดวย
ขอ ๘ คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ
ฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ขอ ๙ คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามขอ ๘ และ ขอ ๙ ฉบับละ ๕๐ บาท
ขอ ๑๑ คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง หรือใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหเปนไปตามขอ ๘ และขอ ๙
ขอ ๑๒ หามมิใหจดั ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในเขต หรือสถานที่ ดังนี้
(๑) พืน้ ทีป่ าตนน้ําลําธาร
(๒) เขตพืน้ ที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยว หรือเขตพื้นทีอ่ ันจัดสรรเปนพื้นที่เพื่อ
นันทนาการ หรือเขตอนุรักษ และพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวา
ดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๓) บริเวณที่เปนเอกลักษณหรือสัญลักษณทองถิ่น หรือมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร
ขอ ๑๓ หามมิใหจดั ตั้งสุสานและฌาปนสถานเอกชนในเขตชุมชนหนาแนน , โรงเรียน
เปนตน

-๓ขอ ๑๔ สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
สําหรับเก็บ หรือฝงศพเปนการถาวร ตองอยูหางจาก
(๑) ทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะอยาง
นอย หาสิบเมตร
ก. ถนน ซอย หางบริเวณรัว้ หรือประตูทางเขาสุสานหรือฌาปนสถาน
อยางนอยหาสิบเมตร
(๒) ทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ หวย แมน้ํา คลอง หรือแหลง
น้ําสาธารณะประโยชนอื่นอยางนอยสี่รอยเมตร เวนแตกรณีที่มีการปองกันมิ
ใหกลิ่น หรือสิ่งปฏิกูลรั่วไหล สถานที่ตั้งนั้นจะตองอยูหางจากทางน้ําไมนอย
กวาหนึ่งรอยเมตร
ขอ ๑๕ สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่งไร
ขอ ๑๖ ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน ตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินทีจ่ ะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ขอ ๑๗ สถานที่สําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ ตองมีลักษณะ ดังนี้
(๑) บริเวณสถานที่เก็บ หรือฝงศพตองมีกําแพงสูงไมนอยกวา ๓ เมตร โดยรอบ
และทางเขาออกตองมีประตูปดกั้น
(๒) ที่เก็บศพ หรือฝงศพ ตองหางจากกําแพงตาม (๑) ไมนอ ยกวา ๑๕ เมตร
(๓) พื้นที่เก็บศพ หรือฝงศพตองน้ําทวมไมถึง หรือมีวิธีการปองกันมิใหนา้ํ ทวมถึง
(๔) ที่เก็บศพตองทําดวยคอนกรีต หรือกออิฐถือปูนมีลักษณะเปนซองสูงจาก
ระดับพื้นดินภายในบริเวณสถานที่เก็บศพ ไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร
(๕) ซองเก็บศพตองมีขนาดกวางพอที่จะเก็บเคลื่อนยายหีบศพไดโดยสะดวกและ
มีฝาทําดวยโลหะหรือคอนกรีต ซึ่งสามารถปองกันกลิ่นหรือสิ่งปฏิกูลรั่วไหล
(๖) ภายในซองเก็บศพตองมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพื้นซองไมนอยกวาสิบ
เซนติเมตร
ขอ ๑๘ การเก็บ ฝง หรือเผาศพของผูตายดวยโรคติดตออันตราย หามมิใหผูใดถายศพจาก
หีบศพ หรือทีบ่ รรจุเดิม และหามมิใหเอาสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบศพหรือทีบ่ รรจุ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตและการกระทําในการควบคุมของเจาพนักงานสาธารณสุข

-๔ขอ ๑๙ ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตองดําเนินการเก็บศพ ดังนี้
(๑) บรรจุศพไวในหีบศพที่มั่นคงมิดชิดและโดยวิธีซึ่งปองกันมิใหกลิ่นและสิ่ง
ปฏิกูลรั่วไหล
(๒) ตองรักษา และปองกันใหหีบศพคงอยูใ นสภาพตามขอ (๑)
(๓) ตองวางหีบศพไวบนที่รองรับซึ่งตองสูงจากพื้นไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร
และถาจะวางซอนทับกัน ตองเวนระยะระหวางหีบศพลางกับหีบศพบนให
หางกันไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร
(๔) ใหเขียนชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปที่เกิด ตาย และรับฝากศพ ไวทหี่ บี ศพ
ใหชัดเจนอยูเสมอ
ขอ ๒๐ การเก็บศพโดยวิธกี ารสรางที่เก็บศพเปนพิเศษ อาจทําไดโดยที่เก็บศพนัน้ ตองมี
คุณสมบัติมิใหกลิ่น และสิ่งปฏิกูลรั่วไหล และตองดําเนินการตามขอ ๒๑ (๔)
ขอ ๒๑ ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตองดําเนินการฝงศพ ดังนี้
(๑) ใหหลุมฝงศพแตละหลุม อยูหางกันไมนอ ยกวาหาสิบเซนติเมตร
(๒) ใหหีบศพสิ่งบรรจุศพ หรือหอศพอยูต่ํากวาระดับพื้นไมนอยกวาหาสิบ
เซนติเมตร
(๓) หามฝงศพเกินกวาหลุมละหนึ่งศพ เวนแตผูตายจะเปนญาติกัน และดวย
ความยินยอมของเจาของศพทุกฝาย
(๔) ใหมีปายเขียนชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปที่เกิด ตาย และที่ฝงศพไวให
ชัดเจนอยูเสมอ และติดตั้งไวอยางเรียบรอย
(๕) ถาศพที่จะฝงเปนศพของผูตายดวยโรคติดตออันตราย ตองทําการทําลายเชื้อ
โรคที่ศพนั้น ดวยวิธีที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
ขอ ๒๒ ผูดาํ เนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตองดําเนินการเผาศพ ดังนี้
(๑) ตองเผาศพดวยเตาเผาศพที่ใชน้ํามันดีเซลหรือกาชเปนเชื้อเพลิง และ
เตาเผาศพนั้น ตองมีคามาตรฐานความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
เตาเผาศพเปนไปตามประกาศของรัฐมนตรีวาการระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(๒) หลังจากการเผาศพแตละครั้ง ใหจดั การทําความสะอาดเตาเผาศพเพื่อ
รวบรวมกระดูก และเถาถานที่เหลือจากการเผาศพ เพื่อเก็บไวในที่จัดเก็บ
โดยเฉพาะมิใหเถาถานฟุงกระจาย

-๕ขอ ๒๓ การเผาศพใหกระทําไดตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเผาศพนอกจากเวลาดังกลาว
ขอ ๒๔ การขุดศพตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และตองจัดใหมีทรี่ องรับ
ศพซึ่งมั่นคง มิดชิด ปองกันมิใหกลิ่นและสิง่ ปฏิกูลรั่วไหล
ขอ ๒๕ การยายศพออกจากสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
ขอ ๒๖ ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตองรักษาเครือ่ งมือเครื่องใชและยานพาหนะทีใ่ ชในการเก็บ ฝง หรือเผาศพใหตองดวยสุขลักษณะอยู
เสมอ และตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๗ ใหผูจัดตั้ง และผูด ําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌา
ปนสถานเอกชนดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหแสดงใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ
ฌาปนสถานเอกชนและใบอนุญาตเปนผูด ําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนไวในที่ซึ่งเห็นไดชดั เจน
(๒) ใหผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ สงรายงานตามแบบ
รายงานการเก็บฝงหรือเผาของสุสานหรือฌาปนสถานทายนี้ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน
(๓) ใหผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานเอกชน สงรายงานตามแบบรายงาน
การเก็บ ฝง หรือเผา ของสุสานหรือฌาปนสถานทายนี้ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเฉพาะในเดือนที่มีการเก็บฝง หรือเผาศพ ภายในวันที่ ๑ ของเดือน
ถัดไป
(๔) หามมิใหเก็บ ฝง หรือเผาศพ ที่ไมมีใบมรณะบัตร หรือมีแตขอความไมตรง
ตามที่แจงไวในมรณะบัตร แตหากไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรบั แจง
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแลวใหเก็บฝง หรือเผาศพนั้นได
(๕) กรณีมีผูขอใหเก็บ ฝง หรือเผาศพโดยมิมีใบมรณะบัตรใหผูดาํ เนินการ
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน แจง
ตอพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ โดยทันที
(๖) ใหรักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยู
เสมอ
(๗) ใหปองกันมิใหสัตวเขาไปขุดคุยหลุมฝงศพในสุสานและฌาปนสถาน

-๖ขอ ๒๘ ใหนายกเทศมนตรีตาํ บลแมสาย มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติและให
มีอํานาจออกระเบียบขอบังคับประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔

( ลงชื่อ ) นายไศลยนต ศรีสมุทร
( นายไศลยนต ศรีสมุทร )
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายประยูร วงษพานิช
(นายประยูร วงษพานิช)
ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

อัจฉรา อินทรชน พิมพ จากสําเนาตนฉบับ
คํานวน กองคํา
ตรวจ/ทาน จากสําเนาตนฉบับ
๒๖ กันยายน ๒๕๕๑

แบบรายงานการเก็บ ฝง หรือเผาศพของสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ
เอกชน
ชื่อสุสานและฌาปนสถาน..................................................................
อําเภอ...................................... จังหวัด............................................
ประจําเดือน...................................... พ.ศ.....................................
ที่

ชื่อ นามสกุล

เพศ

อายุ

สัญชาติ

ที่อยู

วันเดือนป สาเหตุการตาย
ที่ตาย

มรณะบัตร
เลขที่/ลงวันที่

ออกโดย ชื่อนามสกุล จัดการศพโดย
เก็บ
สํานัก ของผูจัดการศพ
ฝงหรือเผา
ทะเบียน

( ลงชื่อ )....................................................... ผูรายงาน
(............................................................)
ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน

หมายเหตุ

