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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 การดําเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน เปนเรื่องที่มีความสําคัญ ที่ทุกสังคม
จะตองจัดใหมีและควบคุมการดําเนินการ เนื่องจากมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีความหนาแนนของประชากร จะพบวามีปญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานอยูเสมอ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีภารกิจทั้งตาม
อํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จําเปนจะตองจัดใหมีและควบคุมการ
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ใหมีการจัดการที่เหมาะสม อยูในเกณฑที่กฎหมายกําหนด ไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
 นอกจากนี้ การถายโอนภารกิจการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคม เร่ืองการฌาปนกิจ
สงเคราะห จากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย อันไดแก การจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห งานสถิติและทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และงานตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ควรไดมีการกําหนดมาตรฐานตามกรอบกฎหมาย เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในอีกทางหนึ่งดวย 
 โดยกฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ดังนี้   

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
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  มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (2) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา 54 ได 

• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

• พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  มาตรา ๑๑ ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
หรือเมืองพัทยา มีอํานาจออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ
สุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา แลวแตกรณี เพื่อกําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  
  โดยที่การดําเนินงานสุสานและฌาปนสถานนั้น ตองเกี่ยวของกับกฎหมายตางๆ 
จํานวนมาก อาทิเชน พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนตน และโดยที่การควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงาน
สุสานและฌาปนสถาน และการฌาปนกิจสงเคราะห เปนภารกิจที่ตองอาศัยความรูความเขาใจที่
ถูกตองและชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองมีการจัดทํามาตรฐานของสุสานและฌาปน
สถานขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงนอกจาก
จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตรงแลวยังเปนประโยชนตอประชาชนใน
ทองถ่ิน ในดานของการไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําใหสอดคลองตาม
เจตนารมณของการกระจายอํานาจสูทองถ่ินอยางแทจริงตอไป 
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1.2   วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปนแนวทางในการควบคุม กํากับ ดูแล สุสานและฌาปนสถาน  และการ
ฌาปนกิจสงเคราะหขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้ง การกอสรางการ
ควบคุม กํากับดูแลสุสานและฌาปนสถานและการฌาปนกิจสงเคราะหที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 3. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความสามารถในการดําเนินงานตาม
ภารกิจถายโอนเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานและการฌาปนกิจสงเคราะห  

1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1. กรอบอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการเกี่ยวกับ
สุสานและฌาปนสถาน 
 2. แนวทางปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการถายโอนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน รวมทั้งการฌาปนกิจสงเคราะห  

1.4   คํานิยาม 
 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หมายความวาสถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝงหรือเผา
ศพ สําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 สุสานและฌาปนสถานเอกชน หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับ เก็บ ฝงหรือเผาศพ 
สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใช
สําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน 
 เจาพนักงานสาธารณสุข หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมาย วาดวย
สาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
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 เจาพนักงานทองถิ่น หมายความวา 
1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตหรือผูชวยผูอํานวยการเขตซึ่ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอซึง่

ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล เขต
สุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา 

3) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
สําหรับในเขตเทศบาล 

4) ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปลัดเมืองพัทยามอบหมายสําหรับใน
เขตเมืองพัทยา 

 รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 การฌาปนกิจสงเคราะห หมายความวา กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงรวมกันเพื่อทําการ
สงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ และการสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ตกลงเขารวมกันนั้น ซ่ึงถึงแกความตายและมิไดประสงคจะหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อดําเนินการกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ. 2545 

1.5   กฎหมายที่เกี่ยวของ 
1) พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

  กํากับดูแลในเรื่องการอนุญาตเก็บฝงหรือเผาศพ การจัดตั้งและดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถาน  

- สถานที่ซึ่งจะมีฐานะเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณ หรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชน ตองไดรับอนุญาตจัดตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหเปน 
สุสานฯ (มาตรา 6) และผูที่จะดําเนินการสุสานฯ ก็จะตองไดรับอนุญาตเชนกัน 
(มาตรา 7)  
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- ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานฯ ใหใชไดจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคมของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 12) ใบอนุญาต
ดังกลาวมีคาธรรมเนียมฉบับละ 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลําดับ 

- การขออนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสุสานฯ ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 
กําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงกฎกระทรวงนี้ หนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินจะใชเปนหลักในการออก
ขอบัญญัติ หรือขอบังคับของหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นๆ เพื่อ
กําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวในเรื่องของ
คาธรรมเนียม เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้ง ลักษณะสถานที่ตั้ง และ
เงื่อนไขในการจัดตั้ง วิธีเก็บฝง เผา ขุด หรือยายศพและการทะเบียน การสง
รายงานและการอื่นใด เพื่อประโยชนเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน 

- ผูมีอํานาจอนุญาต (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี ปลัดเมือง
พัทยา และผูวาราชการจังหวัด) เปนเจาพนักงานทองถ่ินในพื้นที่ของหนวย
บริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นๆ 

- สําหรับผูวาราชการจังหวัดจะเปนเจาพนักงานทองถ่ินเฉพาะในพื้นที่นอกเขต
เทศบาลและเมืองพัทยา ซ่ึงหมายรวมถึงพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดวย 
(มาตรา 4) 

- การเก็บ ฝง หรือเผาศพในสถานที่อ่ืนนอกจากในสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือการเก็บศพในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในเคหะสถานชั่วคราว ตองไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน (มาตรา 10) 

- ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลหรือเมือง
พัทยา มีอํานาจออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ 
ขอบังคับสุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา แลวแตกรณี เพื่อกําหนด
รายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
เร่ืองดังตอไปนี้ (มาตรา 11) 
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(1) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(2) เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(3) ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(4) วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะ

และเครื่องใชในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ 
(5) หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จะตองปฏิบัติ

เกี่ยวกับการทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใด เพื่อประโยชน 
เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุข
และอนามัยของประชาชน 

- การเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสุสานและฌาปนสถาน จะตองไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน (มาตรา14) 

2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  เกี่ยวของกับกรณีเหตุที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัย ในบริเวณ
ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบเหตุนั้น  

- การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง หรือกรณีอ่ืนใดจนเปนเหตุใหเสื่อมหรือเปน   
อันตรายตอสุขภาพ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ (มาตรา 25) 

- ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้น ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให
บุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของหรือเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ ระงับ
เหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร ถาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่ง มีอํานาจระงับ
เหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก 
โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอเหตุรําคาญตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการจัดการนั้น (มาตรา 27 และ 28) 
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- กรณีไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 27 หรือ 28 โดย
ไมมีเหตุหรือ ขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 74) 

- เจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการแกไขหรือ ปรับปรุงให
ถูกตองไดและถาไมแกไขหรือถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงาน 
ท องถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะ
เปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได (มาตรา 45) 

- กรณีไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 45 โดยไมมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับ อีกไมเกินวันละ 5,000 บาทตลอดเวลา
ที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่ง (มาตรา 80) 

3) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
  เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
คาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ และเรื่อง กําหนดใหเตาเผา
ศพเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
ส่ิงแวดลอม ตามมาตรา 55 และ 68 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 

- เจาพนักงานควบคุมมลพิษ มีอํานาจเขาไปในอาคาร สถานที่ และเขตที่ตั้งของ
แหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย 
หรืออุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
จัดการแกไข ปรับปรุง หรือซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ
ตางๆ เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย (มาตรา 82) 

- กรณีที่ เห็นสมควร  เจาพนักงานควบคุมมลพิษยังสามารถเสนอแนะตอ            
เจาพนักงานผูมีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษตามกฎหมายในการสั่งปด 
หรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งใหหยุดใชแหลงกําเนิดมลพิษที่
จงใจไมทําการบําบัดอากาศเสีย (มาตรา 83) 
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4) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
- เปนกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินในบริเวณนั้น วาอยูในพื้นที่

หามกอสรางอาคารฌาปนสถานหรือไม 
5) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
- เปนกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับการอนุญาตกอสรางอาคารฌาปนสถาน ซ่ึงตองยื่น

แบบกอสรางตอเจาหนาที่ 
6) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
 - เปนกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับวิธีการจัดตั้ง การดําเนินการกิจการ การควบคุม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห การฌาปนกิจสงเคราะห ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ การเลิก
สมาคม การชําระบัญชี และบทกําหนดโทษ 


