
-ร่าง- 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย 

เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565  

----------------------- 

หลักการ 

     เพ่ือให้มีระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการให้บริการฌาปนสถานของเทศบาลตำบลแม่สาย 
ขึ้นใช้บังคับ 

 
 
 
 
 

เหตุผล 
 
     โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราคา่ธรรมเนียม การให้บริการฌาปนสถาน
ของเทศบาลตำบลแม่สายให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ          
และถูกต้องตามหลักสุขลักษณะและอนามัยของประชาชน เพื ่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม          
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้อง
ออกระเบียบนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ร่าง- 

ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 

----------------------- 

     โดยทีเ่ป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการฌาปนสถาน
ของเทศบาลตำบลแม่สายให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ            
แก่ประชาชน 
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส (4) มาตรา 51 (4) มาตรา 66 (2) , (3) แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 23 (19)      
แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 เทศบาลตำบลแม่สายจึงออกระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
     ข้อ 1  ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การให้บริการฌาปนสถาน           
พ.ศ. 2565 ” 
     ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป 
     ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
     “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพนักงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจศพตามระเบียบนี้ 
     “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของศพผู้ตาย หรือญาติของผู้ตายที่จะนำศพผู้ตายมา
ฌาปนกิจ (เผา) แล้วแต่กรณี 
     “ศพ” หมายความว่า ร่างของคนท่ีตายแล้ว  
     ข้อ 4  ผู ้ร ับบริการผู ้ใดจะนำศพของผู ้ตายมาฌาปนกิจ (เผา) ณ ฌาปนสถานของเทศบาล       
ตำบลแม่สาย ต้องไดร้ับอนุญาตจากเทศบาลตำบลแม่สาย 
     ข้อ 5  ผู ้ร ับบริการผู ้ใดจะนำศพของผู ้ตายมาฌาปนกิจ (เผา) ณ ฌาปนสถานของเทศบาล       
ตำบลแม่สาย ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเผาศพพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม โดยผ่านความเห็นชอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามแบบท่ีเทศบาลตำบลแม่สายกำหนดท้ายระเบียบนี้ และต้องแนบเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 
     (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง 
     (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้ตาย 
     (3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย 
     (4) สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ตาย 
     (5) เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี 
     ข้อ 6  ผู ้ร ับบริการผู ้ใดจะนำศพของผู ้ตายมาฌาปนกิจ  (เผา) ณ ฌาปนสถานของเทศบาล      
ตำบลแม่สาย จะต้องแจ้งให้เทศบาลตำบลแม่สายทราบล่วงหน้าก่อนวันฌาปนกิจ (เผา) ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
     ข้อ 7  กรณีมีผู้รับบริการได้ยื่นคำขออนุญาตนำศพมาฌาปนกิจ (เผา) ณ ฌาปนสถานของเทศบาล
ตำบลแม่สายพร้อมกันหลายคน ให้ผู ้ร ับบริการที่ยื ่นคำขออนุญาตก่อน มีสิทธิได้รับการฌาปนกิจ (เผา)       
เป็นอันดับแรก 



 

     ข้อ 8  การฌาปนกิจ (เผา) ศพ ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเทศบาลตำบลแม่สาย ในทุกกรณ ี
     ข้อ 9  ผู ้ร ับบริการผู ้ใดจะนำศพของผู ้ตายมาฌาปนกิจ (เผา) ณ ฌาปนสถานของเทศบาล       
ตำบลแม่สาย ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการฌาปนสถาน ในอัตราศพละ 3,000 บาท 
     ในกรณีผู ้ตายเป็นบุคคลไร้ญาติ ให้อยู ่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายที ่จะลด         
หรืองดอัตราค่าธรรมเนียม ตามท่ีเทศบาลตำบลแม่สายประกาศกำหนด 
     ข้อ 10  ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจ
ออกประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน                          พ.ศ.  2565 

 

 

                (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
        นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ใบคำร้องขออนุญาตเผาศพ 

เลขที่ .........../...................           สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 
           ถนนพหลโยธิน  ชร  ๕๗๑๓๐ 

          วันที่ .......................................................................... 

เรื่อง    ขออนุญาตเผาศพ 

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

ข้าพเจ้า...................................................นามสกุล................................ .....................อาย.ุ............ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่............ตำบล...........................อำเภอ..........................จังหวัด... .......................... 
โทรศัพท์.................................................มีความเก่ียวข้องกับผู้ตาย (ระบุ)............................................................ 
ขอยื่นคำร้องต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย เพ่ือขออนุญาตเผาศพ (ชื่อผู้ตาย).................................................. 
ตามใบมรณะบัตรที่นายทะเบียนออกให้ เลขที่....................................ณ ฌาปนสถานของเทศบาลตำบลแม่สาย  
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่........................................................เวลา.......................................... 
โดยข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการฌาปนสถานตามระเบียบของเทศบาลตำบลแม่สาย        
ทุกประการ และได้แนบเอกสารประกอบคำร้องมาพร้อมนี้แล้ว ได้แก่ 

    (   ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง 
    (   ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้ตาย 
    (   ) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย 
    (   ) สำเนาใบมรณะบัตร 
    (   ) เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี 
    หากข้าพเจ้าไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามแบบคำร้องนี ้ได้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้เทศบาล         

ตำบลแม่สายทราบ ภายในวันนี้ ไม่เกินเวลา 16.00 น. 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
     
 
 
 
 
ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที ่

 (    )  ควรอนุญาต (    ) ไม่ควรอนุญาต เพราะ............................................. .............................. 

 

                
ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

 (    )  อนุญาต  (    ) ไม่ควรอนุญาต เพราะ............................................................................. 

แบบ ฌป. 1 

 

 (ลงชื่อ) ..................................................    
          (..................................................) 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 (ลงชื่อ) ..................................................         
          (..................................................) 

         นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

 (ลงชื่อ) .................................................. ผู้ยื่นคำร้อง 
(...................................................) 

 

 (ลงชื่อ) .................................................. ผู้รับคำร้อง 
(...................................................) 

 


