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บทที่  3 
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้ง ดําเนินการ 

และกอสรางสุสานและฌาปนสถาน 
 

ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 บัญญัติไววา 
มาตรา 6 หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน

เอกชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
มาตรา 7 เมื่อไดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน

เอกชนเสร็จแลว หามมิใหดําเนินการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  
“เจาพนักงานทองถิ่น” (มาตรา 4) หมายความวา 
(1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตหรือผูชวยผูอํานวยการเขตซึ่ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอซึง่

ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาลและเขต
เมืองพัทยา 

(3) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
สําหรับในเขตเทศบาล 

(4) ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือกรรมการสุขาภิบาลหรือพนักงานสุขาภิบาลซึ่ง
ประธานกรรมการสุขาภิบาลมอบหมาย สําหรับในเขตสุขาภิบาล 

(5) ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปลัดเมืองพัทยามอบหมายสําหรับใน
เขตเมืองพัทยา 
 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และ 
2. การขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน  
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โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา เชน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนตน 

3.1   อํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 
 ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดอํานาจหนาที่ในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ไวดังนี้ 
 

เร่ือง เขต/พื้นที่ สถานที่ย่ืนคําขอ ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

กฎหมายที่
เก่ียวของ 

1) เทศบาล สํานักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี 
 

2) เมืองพัทยา 
 

ศาลาวาการ 
เมืองพัทยา 

ปลัดเมืองพัทยา 
 

1. การขอใบอนุญาตจัดตั้ง /
การตอใบอนุญาต / การ
ออกใบแทน / การยกเลิก
ใบอนุญาต / การออกใบ
แทน 3) นอกเขต/

พ้ืนที่ 1) - 2) 
ที่วาการอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด 

- พรบ. สุสาน
และฌาปน
สถาน พ.ศ. 
2528 

 

1) เทศบาล สํานักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี 
 

2) เมืองพัทยา 
 

ศาลาวาการ 
เมืองพัทยา 

ปลัดเมืองพัทยา 
 

2. การขอใบอนุญาต
ดําเนินการ/ การตอ
ใบอนุญาต / การออกใบ
แทน 

3) นอกเขต/
พ้ืนที่ 1) - 2) 

ที่วาการอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด 

- พรบ. สุสาน
และฌาปน
สถาน พ.ศ. 
2528 

 

1) เทศบาล 
 

สํานักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี 
 

2) อบต. 
 

ที่ทําการ อบต. นายก อบต. 
 

3. การขอใบอนุญาตกอสราง / 
แจงการกอสราง / การตอ
ใบอนุญาต 

3) เมืองพัทยา ศาลาวาการ 
เมืองพัทยา 

นายกเมืองพัทยา 

- พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 
2522 
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3.2   การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน มีหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ดังนี้ 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง 
  ขั้นตอนที่ 1  
  การยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ และสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชน (แบบ สฌ.1)  
  - เอกชน / นิติบุคคลยื่นแบบ สฌ.1 พรอมเอกสารและหลักฐานตอเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
  1. คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง (มาตรา 8) 

(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(4) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(5) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
กรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งผูแทนของนิติบุคคลตองมี

คุณสมบัติตาม 1) ถึง 5) ดวย 
  2. เอกสารและหลักฐาน  

• บุคคลธรรมดา 
(1) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตร

ประจําตัวประชาชนได หรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
(2) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
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(3) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ที่จะ
ใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานที่ขออนุญาตจัดตั้ง ซ่ึงผูขอรับ
ใบอนุญาตจะตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
ผืนนั้น 

(4) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานที่ขอ
อนุญาตจัดตั้งพรอมทั้งบริเวณใกลเคียง 

(5) แผนผังแสดงการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกิจการของสุสาน
และฌาปนสถานที่ขออนุญาตจัดตั้ง 

• นิติบุคคล 
(1) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล และวัตถุประสงคของนิติบุคคล 
(2) หลักฐานแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคลผูขอรับใบอนุญาต 
(3) เอกสารตามเอกสารของบุคคลธรรมดา (1) และ (2) ของผูแทนนิติ

บุคคลที่ลงลายมือช่ือในคําขอรับใบอนุญาต 
(4) เอกสารตามเอกสารของบุคคลธรรมดา (3) (4) และ (5) 

   สําหรับขั้นตอนที่ 1 ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน 
   ขั้นตอนที่ 2  
   การพิจารณาคําขอตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
   - พิจารณาและตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต สฌ.1 
   - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและทําเล สถานที่ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่

กําหนดไวตามกฎหมาย  
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หลักเกณฑ และเงื่อนไขของท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถาน (ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528)  

สถานที่เก็บหรือฝงศพ สถานที่เผาศพ 
1) สถานที่ต้ังตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1 ไร 
2) สถานที่ต้ังตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
3) สถานที่ต้ังตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่

ทองเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเปนพื้นที่
นันทนาการหรือเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

4) สถานที่ต้ังตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือ
สัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

5) สถานที่ต้ังตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือ
ถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ 
อยางนอย 50 เมตร หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใช
ในการจราจรสาธารณะ หวย แมน้ํา คลอง หรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชนอื่น อยางนอย 400 เมตร 
เวนแตในกรณีที่มีการปองกันมิใหกลิ่นและสิ่งปฏกูิล
รั่วไหล สถานที่ต้ังนั้นจะตองอยูหางจากทางน้ํา        
ไมนอยกวา 100 เมตร 

6) สถานที่ต้ังของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอง 
ไมอยูในเขตเมืองพัทยาหรือเทศบาล 

1) สถานที่ต้ังตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1 ไร 
2) สถานที่ต้ังตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
3) สถานที่ต้ังตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่

ทองเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเปนพื้นที่
นันทนาการหรือเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

4) สถานที่ต้ังตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือ
สัญลักษณของทองถิ่นหรือมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

 
   ขั้นตอนที่ 3  
   เสนอเจาพนักงานทองถ่ิน (ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสุสานและ   
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528) พิจารณา 
   - เสนอผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหเจาพนักงานทองถ่ิน 

พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต 
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• เจาพนักงานทองถ่ิน 
    1) ในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล และเขตเมืองพัทยา 
     - ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปน

หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
    2) ในเขตเทศบาล 
     - นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี หรือพนักงานเทศบาล ซ่ึง

นายกเทศมนตรี มอบหมาย 
    3) เขตเมืองพัทยา 
     - ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงปลัดเมืองพัทยา

มอบหมาย 
     สําหรับขั้นตอนที่ 2 และที่ 3 ระยะเวลาดําเนินการไมควรเกิน 25 วัน 
นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานครบถวน  
   ขั้นตอนที่ 4  
   แจงผลการพิจารณา 
   - แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 3 วัน นับแตวันพิจารณา
แลวเสร็จ โดยมี 2 กรณี ดังนี้ 
    กรณีท่ี 1 เจาพนักงานทองถ่ินใหออกใบอนุญาต (ดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน 1 วัน) 
      -  ออกใบอนุญาตจัดตั้งใหผูยื่นคําขอ 

• แบบสฌ.2 สําหรับเอกชน 
• แบบสฌ.2 /1 สําหรับนิติบุคคล 

    กรณีท่ี 2 เจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาต 
      -  ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ รัฐมนตรี

ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ทราบคําสั่งไมออกใบอนุญาต
ให 
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    กฎเกณฑและเงื่อนไข 
• อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 1,000 บาท 
• ใบอนุญาตใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออก

ใบอนุญาต 
• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. 2528 (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรี         
วาการกระทรวงสาธารณสุข) 

 2. การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง (ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน) 
  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตาม 
แบบสฌ.5 พรอมใบอนุญาตจัดตั้ง หรือใบแทนตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ไมนอยกวา 30 วัน 
  กรณีท่ี 1 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
    - ออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม (แบบ สฌ.2 หรือ สฌ.2/1) 
  กรณีท่ี 2  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
    - ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี

ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ทราบคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตให 

  กฎเกณฑและเงื่อนไข 
• นิติบุคคลตองยื่นหลักฐานแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตพรอมกับ 
o แบบ สฌ.5 
o ใบอนุญาตจัดตั้งเดิม หรือใบแทนใบอนุญาตเดิม 

• อัตราคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท 
• ใบอนุญาตใหมใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออก

ใบอนุญาตใหใหม 
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• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 3. การออกใบแทนใบอนุญาตและการยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้ง (ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 วัน) 
  1) การออกใบแทนใบอนุญาต 
   ผูไดรับใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน 15 วัน 
นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 
   กฎเกณฑและเงื่อนไข 

• กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ 
• อัตราคาธรรมเนียมใบแทนฉบับละ 50 บาท 

  2) การยกเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนผูไดรับใบอนุญาตแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก 1. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
    2. กฎกระทรวง  (พ .ศ . 2543) และฉบับที่  2 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
    3. ตัวอยาง แบบ สฌ.1 แบบ สฌ.2 แบบ สฌ.2/1 และแบบ สฌ.5       

(ดูไดในภาคผนวก) 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการขอรับใบอนญุาตจัดตัง้สุสานและฌาปนสถาน 
 
  
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

   แบบ สฌ.2 - สําหรับบุคคลธรรมดา สฌ.2/1 - สําหรับนิติบุคคล 

หมายเหตุ :  - ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  1) การพิจารณาอนุญาตตองใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันไดรับคําขอที่ถูกตองและสมบูรณ 
(ขอ 6 (2)) 
  2) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 15 วัน นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ (ขอ 6 (3)) 
  - ระยะเวลาการดําเนินการตามผังภาพดังกลาว ไดปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการจากที่
กฎหมายกําหนด เพื่อใหสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 

รับคําขอรับใบอนุญาต 
ตามแบบ สฌ.1 

พรอมเอกสาร/หลักฐาน 

พิจารณา ตรวจสอบ 
คําขอและเอกสารหลักฐาน 

เสนอผูมีอํานาจอนุญาต พิจารณา 
(นายกเทศมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด) 

ผลการพิจารณา 

อนุญาต ไมอนุญาต 

แจงผล แจงผล 

1. ผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม 
2. อปท. ออกใบอนุญาตแบบแบบสฌ.2 หรือ สฌ 2/ 1 
    (ไมเกิน 1 วัน) 

ผูยื่นคําขอ 
ยื่นอุทธรณ ภายใน 30  วัน

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 15 วัน 

ไมเกิน 10 วัน 

ไมเกิน 3 วัน ไมเกิน 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ภายใน 30 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 
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3.3   การขอใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 มาตรา 7 กําหนดไววา “เมื่อได

จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนเสร็จแลว หามมิให
ดําเนินการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น” และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ขอ 8 กําหนดไววา “ผูใด
ประสงคจะดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหยื่น
คําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น” 

โดยมีขั้นตอนดําเนินการขอใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ดังตอไปนี้  

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. การขอรับใบอนุญาตดําเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1  
  การยื่นขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.3) ในขั้นตอน
การขอรับใบอนุญาต ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน 
  - ผูประสงคจะดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม 

แบบ สฌ.3 พรอมเอกสารและหลักฐานตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
  เอกสารและหลักฐาน 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
ไดหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

(2) สําเนาทะเบียนบาน 
(3) หนังสือยินยอมใหเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชนของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน เวนแต ผูขอเปนผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
นั้นเอง 

(4) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาว 
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  ขั้นตอนที่ 2  
   การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 
   - ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําขอ เอกสารและหลักฐาน 
  ขั้นตอนที่ 3  
   เสนอผูมีอํานาจอนุญาต 
   - เสนอผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหผูมีอํานาจอนุญาต

พิจารณาใหออกใบอนุญาต 
   สําหรับขั้นตอนที่2 และที่3 ระยะเวลาดําเนินการไมควรเกิน 15 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับคําขออนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานครบถวน 
  ขั้นตอนที่ 4  
   การแจงผลการพิจารณาและการออกใบอนุญาต 
   - แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  3 วัน นับตั้งแตวัน

พิจารณาแลวเสร็จ โดยมี 2 กรณี ดังนี้ 
    กรณีท่ี 1 เจาพนักงานทองถ่ินใหออกใบอนุญาต (ดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน 1 วัน) 
      - ออกใบอนุญาตใหผูยื่นคําขอตาม แบบ สฌ. 4 
    กฎเกณฑและเงื่อนไข 

• อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 500 บาท 

• ใบอนุญาตใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออก
ใบอนุญาต 

    กรณีท่ี 2 เจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาตให 
- ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี 

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งไมออกใบอนุญาตให 
• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. 2528 คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการขอรับใบอนญุาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
หมายเหตุ : - ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  1) การพิจารณาอนุญาตตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับคําขอ ที่ถูกตองและ

สมบูรณ (ขอ 9 (2)) 
  2) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 15 วัน นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ (ขอ 9 (3)) 
  - ระยะเวลาการดําเนินการตามผังภาพดังกลาว ไดปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการจากที่
กฎหมายกําหนด เพื่อใหสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 

รับคําขอรับใบอนุญาต 
ตามแบบ สฌ.3 

พรอมเอกสาร/หลักฐาน 

พิจารณา ตรวจสอบ 
คําขอและเอกสาร/หลักฐาน 

เสนอผูมีอํานาจอนุญาต พิจารณา 
(นายกเทศมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด) 

ผลการพิจารณา 

อนุญาต ไมอนุญาต 

แจงผล แจงผล 

- ผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม 
- อปท. ออกใบอนุญาตแบบ สฌ.2 หรือสฌ.2/1 
  (ไมเกิน 1 วัน) 

ผูยื่นคําขอยื่นอุทธรณ 
ภายใน 30 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 10 วัน 

ไมเกิน 5 วัน 

ไมเกิน 3 วัน ไมเกิน 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ภายใน 20 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 
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 2. การขอตอใบอนุญาตดําเนินการ (ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน) 
  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ตามแบบ แบบ สฌ. 6 พรอมใบอนุญาตดําเนินการหรือใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน
กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวา 30 วัน 
  กรณีท่ี 1 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรใหตออายุใบอนุญาต 
    - ออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม (แบบ สฌ.4) 
  กฎเกณฑและเงื่อนไข 

• อัตราคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตฉบับละ 500 บาท 
• ใบอนุญาตใหมใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ 3 นับแตปที่ออก

ใบอนุญาตใหใหม 
  กรณีท่ี 2  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

- ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ทราบคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตให 

• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 3. การออกใบแทนใบอนุญาตดําเนินการ (ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน) 
  ผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน 15 วัน นับแต
วันทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
  กฎเกณฑและเงื่อนไข 

• กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
• อัตราคาธรรมเนียมใบแทน ฉบับละ 50 บาท 

หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก 1. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
    2. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
    3. ตัวอยาง แบบ สฌ.3 แบบ สฌ.4 และแบบ สฌ.6  
     (ดูไดในภาคผนวก) 
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3.4   การกอสรางสุสานและฌาปนสถาน 
 เมื่อผูขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปน
สถานแลว ใหผูที่ไดรับอนุญาต ดําเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตกอสรางสุสานและฌาปนสถาน ตาม
รายละเอียดการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไดยื่นขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานไว ตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ เงื่อนไขที่กําหนดไว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้ง
กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนตน รายละเอียด
และขั้นตอนในการดําเนินการกอสรางสุสานและฌาปนสถาน มีดังนี้ 

 การขออนุญาตหรือการแจงการกอสราง 
 การขออนุญาตกอสรางสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร         
พ.ศ. 2522 มี 2 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 การขอใบอนุญาตกอสราง ตามมาตรา 21 ซ่ึงจําเปนตองไดรับอนุมัติกอนจึง
จะดําเนินการกอสรางได 
 กรณีที่ 2 การขอรับใบแจงการกอสราง ตามมาตรา 39 ทวิ ซ่ึงเปนการแจงขอมูลและ
เอกสารใหครบถวนแลวสามารถดําเนินการกอสรางไดทันที ไมตองรออนุมัติ แตในกรณีนี้ ตองมี
ผูรับผิดชอบงานออกแบบ คํานวณอาคาร ตองเปนวุฒิสถาปนิกและวุฒิวิศวกร รวมถึงมีสถาปนิก
และวิศวกรผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 
 การดําเนินการทั้ง 2 กรณี มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  กรณีท่ี 1  การขอใบอนุญาตกอสราง 
  แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
อนุมัติออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจาหนาที่รับคําขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
นายตรวจ 

ตรวจสถานที่ ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง / วิศวกร) 

เจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ออกใบอนุญาต อ.1 และแจงผูขอ (แบบ น.1) 

แจงผูขอใหแกไขแบบ 
ใหถูกตอง (แบบ ค.1) 

ไมเกิน 1 วัน 

ถูกตอง 

ไมเกิน 15 วัน เห็นชอบ 

ไมเกิน 5 วัน 

ไมเกิน 1 วัน ครบถวน 

แจงใหจัดสงเอกสาร 
ใหครบถวน ไมเกิน 1 วัน 

ไมครบถวน 

ไมเกิน 8 วัน 

ไมถูกตอง 

สั่งไมออกใบอนุญาต อ.1 และแจงผูขอ (แบบ น.2) 

(เจาพนักงานทองถิน่) 

ภายใน 30 วัน 

เห็นชอบ 
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  กรณีท่ี 2  การขอรับใบแจงการกอสราง 
  แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะกอสราง
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
หมายเหตุ -  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เรื่อง การลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารจากเดิม
ภายใน 45 วัน ปรับลดเปนภายใน 30 วัน 

 - ในกรณีที่ไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน 
15 วัน 

รับการยื่นแจง 
และเก็บคาธรรมเนียม 

(เจาหนาที่รับเรื่อง) 

ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

(นายตรวจ) 

ตรวจสอบเอกสาร 
ประกอบการยื่นแจงฯ 

(นายชาง / วิศวกร) 

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ 
สถานที่ สภาพที่สาธารณะ 
แผนผังบริเวณ แผนที่สังเขป 

(นายตรวจ) 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง / วิศวกร) 

เจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

เจาพนักงานทองถิน่รับทราบและมีหนังสือแจง 
ผูยื่นแจงทราบการยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ 

ตรวจแบบยื่นแจง 

แจงผูยื่นแจง 
แกไขใหถูกตอง 

ภายใน 120 วัน นับแตออก 
ใบอนุญาตหากพบการกระทําผิด 
แบบก็แจงใหแกไข (มาตรา 39 ตรี) 

ออกคําสั่งตามมาตรา 40, 41, 
42 และ 43 แลวแตกรณี 

(ในวันที่แจง) 

ในวันที่แจง 

1 วัน 

ไมถูกตอง 

เห็นชอบ

ไมเกิน 8 วัน 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน แกไขเอกสาร 
และแบบ ไมแกไขแบบ 

ไมเกิน 3 วัน ภายใน 30 วัน 

ไมเกิน 5 วัน 
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 1) เงื่อนไขการออกใบอนุญาตหรือใบรับแจง 
  การกอสรางสุสานและฌาปนสถาน ซึ่งเปนอาคารสาธารณะตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 สามารถ
ดําเนินการได 2 วิธี คือ 1) ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 และ 2) การแจงตามมาตรา 39 ทวิ ในการ
ขอรับใบอนุญาตกอสรางหรือใบแจงการกอสราง ตามพระราชบัญญัติดังกลาว มีเงื่อนไขตาม
มาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ และมาตรา 39 ทวิ ดังนี้ 
  มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 
  มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่
กฎกระทรวงกําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร
ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบ และ
คํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย 
   (ก) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
   (ข) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
   (ค) ช่ือของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและจะตองไมเปน
ผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
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   (ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
   (จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบ
อาคาร เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวา
การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ทุกประการ 
   (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ
คํานวณของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) 
และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 
  (2) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณี
ที่เปนการแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
  ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น
ภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 
  “มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถ่ินไดดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 
แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน และมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุม
งาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหบุคคล
เชนวานั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เพื่อ
พิสูจนวาเปนการกระทําของผูอ่ืน หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน ใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุม
อาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก” (พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) 
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 2) ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตหรือใบแจง 
  จากเงื่อนไขตางๆ ในมาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ และมาตรา 39 ทวิ อาจกําหนดขั้นตอน
ในการขอรับใบอนุญาตการกอสรางหรือใบแจงการกอสรางได ดังนี้ 
  กรณีขอใบอนุญาตกอสราง 
  แผนผังตามมาตรา 21 
  ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมเอกสาร / หลักฐาน แบบแปลนอาคาร
และการคํานวณ 
  ขั้นตอนที่ 2 เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณา 
  ขั้นตอนที่ 3 เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาการออกใบอนุญาตหรือไมออก 
     ใบอนุญาตภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
  ขั้นตอนที่ 4 เจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 

  อนึ่งการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3 ถาไมสามารถดําเนินการไดภายใน 45 วัน อาจ
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวๆ ละไมเกิน 45 วัน 

• เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นตอพนักงานทองถ่ิน มีดังนี้ 
(1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.1) จํานวน 1 ชุด 
(2) กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา - สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน

ของผูขออนุญาต 
 กรณีผูขอเปนนิติบุคคล - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) 
จํานวน 1 ชุด 

(3) สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด 

    กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน 
    ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือ

สําเนาสัญญาเชาที่ดิน 
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(4) หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน 
(5) หนังสือยินยอมของเขตที่ดินตางเจาของ 
(6) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล ผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด 
(7) หนังสือรับรองของผูประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ

และคํานวณโครงสรางอาคาร 
(8) หนังสือรับรองของผูประกอบอาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบ

งานสถาปตยกรรม 
(9) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด 
(10) รายการคํานวณโครงสรางพรอมลงลายมือช่ือ จํานวน 1 ชุด 
(11) รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   ในขั้นตอนในการรับเรื่อง (ขั้นตอนที่ 1) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารหลักฐาน อาจมีการทําตารางบัญชีสําหรับตรวจ (Checklist) ตามตัวอยาง 
ดังนี้ 
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บัญชีเอกสารหลักฐานที่ยื่นพรอม แบบ ข.1 
    มี   ไมมี 1) แบบ ข.1 จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 2) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 4) สําเนาทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 5) สําเนาโฉนดที่ดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 6) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน หรือ  

   สําเนาสัญญาเชาท่ีดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 7) หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 8) หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 9) สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทน  

   นิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 10) หนังสอืรับรองของวิศวกรผูออกแบบโครงสราง จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 11) หนังสอืรับรองของสถาปนิกผูออกแบบ  

   สถาปตยกรรม จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมมี 12) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบ  

   แบบแปลน จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 13) รายการคํานวณโครงสราง จํานวน ……….. ชุด 
    มี   ไมม ี 14) รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน ……….. ชุด 

 
• เจาพนักงานทองถ่ิน หมายถึง 

1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวน

จังหวัด 
3) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
4) ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดสําหรับเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

54 บทที่ 3  ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งดําเนินการ และกอสรางฯ 

   เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดรับใบอนุญาตแลวใหมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงาน
กับวันเริ่มตน และวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบพรอม
ทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย (จากมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
   กรณีขอรับใบแจง 
   แผนผังตามมาตรา 39 ทวิ 
   การกอสรางอาจดําเนินการไดโดยไมตองขอรับใบอนุญาต แตตองแจง
เจาพนักงานทองถ่ินทราบ และดําเนินการตามรายละเอียดตามมาตรา 39 ทวิ ซ่ึงไดเสนอไปแลวใน 
ขอ 1) เงื่อนไขการออกใบอนุญาตหรือใบรับแจง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเรื่องการแจงการกอสรางพรอมหลักฐานและเอกสาร 
   ขั้นตอนที่ 2 เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบเอกสาร 
   ขั้นตอนที่ 3 เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบโฉนดที่ดิน สภาพที่ดิน ทําผัง

บริเวณและแบบสังเขป 
   ขั้นตอนที่ 4 เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบ 
   ขั้นตอนที่ 5 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบ 
   ขั้นตอนที่ 6 แจงใหผูยื่นแจงทราบ 

• เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นตอพนักงานทองถ่ิน 
(1) หนังสือแจงความประสงคจะกอสรางอาคาร (แบบ อปท.1) จํานวน 5 ชุด 
(2) หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร (แบบ อปท.5) ของ

วิศวกรผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร 
(3) หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของสถาปนิกผูออกแบบอาคาร 

(แบบ อปท.5) 
(4) หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรโยธาผูควบคุมงานโครงการ

สรางอาคาร (แบบ อปท.5) 
(5) หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมงาน (แบบ 

อปท.5) 
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 กรณีผูยื่นแจงเปนบุคคลธรรมดา 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูยื่นแจง 
    กรณีผูยื่นแจงเปนนิติบุคคล 
    ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือ

สําเนาสัญญาเชาที่ดิน 
(6) สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนาม

รับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด 
    กรณีผูยื่นแจงไมใชเจาของที่ดิน 

ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือ
สําเนาสัญญาเชาที่ดิน 

(7) หนังสือมอบอํานาจผูยื่นแจง 
(8) หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน 
(9) หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ 
(10) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล ผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด 
(11) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด 
(12) รายการคํานวณโครงสรางพรอมลงลายมือช่ือ จํานวน 1 ชุด 
(13) รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

  สําหรับตารางบัญชีสําหรับตรวจสอบ (Checklist) ของเอกสารหลักฐานประกอบการ
ยื่นขอใบรับแจงอาจทําตามตัวอยางบัญชีสําหรับตรวจสอบในกรณียื่นขอใบอนุญาตกอสรางได 

หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก  1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     2. มาตรฐานการควบคุมอาคาร ลําดับที่ 108 ของกรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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3.5   การควบคุมและกํากับดูแล 
 เพื่อใหการดําเนินการสุสานและฌาปนสถานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ินและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูรับบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ควรจัดใหมีการควบคุมและกํากับดูแล ดังนี้ 
 1) ดานสถานที่และสิ่งกอสราง 
  เจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานงานกับบุคลากร
ของหนวยงานอื่นในทองถ่ิน เชน บุคลากรดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอมในการตรวจสอบดูแล
ส่ิงกอสรางและการใชสถานที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
อยางนอยควรไปตรวจสอบปละหนึ่งครั้ง 
 2) ดานเตาเผาศพ 
  เจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ภาครวมถึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษดวยในการ
ตรวจสอบการใชเตาเผาและตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผา เพื่อจะไดให
ผูรับผิดชอบไดควบคุมแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด 
 3) ดานประชาชนและผูใชบริการ 
  เจาพนักงานทองถ่ินควรจัดใหมีตูรับความคิดเห็นหรือชองทางที่จะใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นในการใชบริการหรือการไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของสุสานและ 
ฌาปนสถาน หรือเจาพนักงานทองถ่ินอาจจะออกไปเก็บขอมูลจากประชาชนและผูใชบริการ 
เพื่อที่จะไดนํามาประกอบในการควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
เปนไปอยางมีประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 
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3.6   บุคลากรในการบริหารจัดการ 
 บุคลากรที่เปนเจาพนักงานทองถ่ินในการดูและบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินการ
สุสานและฌาปนสถานที่อยูในทองถ่ินนั้นๆ ควรมีความรูในดานกอสราง โดยมีคุณวุฒิอยางต่ํา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการกอสราง เนื่องจากภาระงานสวนใหญจะเกี่ยวกับการ
ใชพื้นดิน การกอสรางและการดูแลเตาเผาศพ อยางไรก็ตามแมจะมีพื้นความรูทางดานการกอสราง
แลวก็ตาม ก็นาจะไดสงไปอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษที่เกี่ยวกับการเผาศพเพิ่มเติม
ขึ้นดวย 

3.7   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสุสานและฌาปนสถาน 
 ในการบริหารจัดการสุสานและฌาปนสถานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประเด็น
ที่ควรพิจารณาในการพัฒนา ดังนี้ 
 1) การออกขอบัญญัติเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะในพื้นที่ซ่ึงมีความสําคัญของปญหามลพิษ
ทางอากาศมาก เชนพื้นที่ชุมชนหนาแนน หรือแหลงทองเที่ยว ควรเรงออกขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อ
ใชในการกํากับดูแลปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ 
 2) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถานกลาง 
  เนื่องจากในการพัฒนาฌาปนสถานหรือเตาเผาที่ใชในการเผาศพจะมีคาใชจาย
คอนขางสูง ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินนาจะไดมีการพิจารณาจัดใหมีฌาปนสถานกลาง 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินนั้นใชประโยชนโดยอาจทําได 2 วิธี คือจัดสรางฌาปนสถานขึ้นใหม 
หรือพัฒนาปรับปรุงฌาปนสถานเดิมแหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหงใหเปนฌาปนสถานกลางของ
ทองถ่ินนั้นก็ได 
 3) สนับสนุนใหมีการพัฒนาปรับปรุงฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพื้นที่ซ่ึงมีความสําคัญของปญหามลพิษทางอากาศ
จากเตาเผาศพ อาจตั้งงบประมาณ หรือประสานขอรับงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานปรับปรุงเตาเผาศพของวัดในพื้นที่ ใหไดมาตรฐานตามที่ทางการ
กําหนดหรือปรับปรุงใหลดการปลอยมลพิษลงใหมากที่สุด 
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 4) รณรงคใหจัดการศพดวยวิธีเผาศพ 
  การจัดการศพดวยวิธีฝงศพถาวรทําใหเหลือพื้นที่ดินที่จะใชประโยชนอยางอื่น
ลดลงยิ่งนานวันพื้นที่ดินก็จะลดลงเรื่อยๆ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการรณรงค
ประชาสัมพันธถึงขอดีของการจัดการศพดวยวิธีเผาศพใหประชาชนในทองถ่ินทราบและเปลี่ยน
ความเชื่อมาจัดการศพดวยวิธีเผาศพก็จะชวยลดการใชพื้นที่ดินของทองถ่ินนั้นลงไดสวนหนึ่ง 
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ตัวชี้วัดสุสานและฌาปนสถาน  
มาตรฐาน รายละเอียดมาตรฐาน 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
1. การดําเนินการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน   
 1.1 มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติของบุคคล/นิติบุคคล และ

สถานที่ต้ัง สุสาน/ฌาปนสถาน รายการที่จะตองตรวจสอบดังนี้ 
  

  1) คุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต  - 
   (ตามแบบ สฌ.1 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. สุสาน

และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528) 
  

  2) เอกสารและหลักฐานของผูขอรับใบอนุญาตหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน แผนที่และผังการใชที่ดิน (ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2543 ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  ขอ 1 และ 2) 

 - 

  3) ตรวจสอบพิจารณาสถานที่ที่ใชในการขอจัดตั้งสุสานและ              
ฌาปนสถาน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของที่ต้ังสุสานและ          
ฌาปนสถาน (ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  ขอ 3  และ  4) 

 - 

 1.2 การขอตออายุและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง   
  1) มีการตรวจเอกสารและหลักฐานตามแบบ สฌ.5 และดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน 3 วัน 
 - 

  2) มีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการสุสานและฌาปนสถาน  - 
  3) จัดระบบแจงเตือนการตอใบอนุญาตจัดตั้ง -  

2. การดําเนินการขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน   
 2.1 การขอรับใบอนุญาตดําเนินการ มีการตรวจเอกสารประจําตัวของ                

ผูขอรับใบอนุญาตและภาพถายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ตามแบบ สฌ.3 

 - 

 2.2 การขอตอใบอนุญาตและออกใบแทน   
  1) มีการตรวจเอกสารและหลักฐานตามแบบ สฌ.6 และดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน 3 วัน 
 - 

  2) มีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการสุสานและฌาปน
สถาน  

 - 

  3) จัดระบบแจงเตือนการตอใบอนุญาตดําเนินการ -  
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มาตรฐาน 
รายละเอียดมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 

3. การกอสรางสุสานและฌาปนสถาน   
  ดําเนินการตามมาตรฐานการควบคุมอาคาร ลําดับที่ 108 ของ           

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 - 

4. ตัวชี้วัดเตาเผาศพ   
 4.1 นอกเขตเทศบาล   
  1)  เตาเผาศพชนิดปด มี 1 หองเผา  - 
  2)  เตาเผาศพชนิดปด มี 2 หองเผา  -  
  3)  ใชถานหรือน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง  - 
  4)  ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง -  
  5)  คาความทึบแสงของเขมาควันของเตาเผาศพชนิดใชถานหรือฟน 

     -  เกินรอยละ 50-90 
     -  ไมเกินรอยละ 50 

 
 

- 

 
- 

 
  6)  คาความทึบแสงของเขมาควันของเตาเผาศพชนิดใชน้ํามันดีเซล 

     -  เกินรอยละ 10-18 
      -  ไมเกินรอยละ 10 

 
 

- 

 
- 

 
  7)  เตาเผาศพชนิดสองหองเผา -  
 4.2 ในเขตเทศบาล   
  1)  เตาเผาศพจะตองเปนแบบ 2 หองเผา  - 
  2)  เช้ือเพลิงในการเผาศพตองใชน้ํามันดีเซลหรือกาซ LPG  - 
  3)  ความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 

     -  ไมเกินรอยละ 10 
 

 
 

- 
  4)  เตาเผาศพแบบสองหองเผาและปอนศพดวยเครื่องอัตโนมัติ       

เพื่อใหควบคุมอุณหภูมิหองเผาศพไดอยางคงที่ 
-  
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มาตรฐาน 
รายละเอียดมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 

5. สถานที่เก็บศพและฝงศพ   
 5.1 ลักษณะโครงสรางของสถานที่เก็บศพ   
  1)  มีกําแพงกั้นโดยรอบ มีประตูเขาออก  - 
  2)  ที่เก็บศพหางจากกําแพงตาม 1) ไมนอยกวา 2 เมตร  - 
  3)  ที่เก็บศพทําดวยคอนกรีตหรือกออิฐถือปูนและทําเปนซองสูงจาก

พ้ืนทางเดินไมนอยกวา 50 ซม. 
 - 

  4)  ที่เก็บศพตองมีฝาปดและกวางพอที่จะเคลื่อนยายศพไดโดยสะดวก  - 
  5)  ภายในซองเก็บหีบศพตองมีฐานรองสูงกวาพื้น 10 ซม.  - 
  6)  มีรางระบายสิ่งปฏิกูลลงบอเกรอะซึม  - 
  7)  มีบอบําบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักวิชาการ -  
 5.2 ลักษณะโครงสรางของสถานที่ฝงศพ   
  1)  ที่ฝงศพอยูหางจากแนวเขตสถานที่อยางนอย 4 เมตร  - 
  2)  หลุมศพแตละหลุมหางกันไมนอยกวา 50 ซม.  - 
  3)  หีบศพหรือหอ/ที่บรรจุศพต่ํากวาพื้นดินไมนอยกวา 1  เมตร  - 
  4)  มีการเก็บศพเกาออกไปไวในภาชนะหรือซองขนาดเล็ก  เพื่อใช

พ้ืนที่เดิมฝงศพใหมได 
-  

  5)  มีการประชาสัมพันธใหจัดการศพดวยวิธีเผา -  
 5.3 การตรวจสอบที่เก็บศพและฝงศพ -  
  1) มีการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง  - 
  2) มีการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของรวมตรวจสอบ -  

6. การดําเนินการฌาปนกิจสงเคราะห   
 6.1 มีการตรวจคุณสมบัติของผูริเริ่มจัดตั้งสมาคม ตามแบบ ส.ฌ.1 และ 

ส.ฌ.2  รวมทั้งแผนผังที่ต้ังสมาคมพรอมการตรวจเอกสาร หลักฐาน 
 - 

 6.2 หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่ในการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 

 - 

 6.3 มีงานสถิติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  - 
 6.4 มีงานสถิติสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  - 

 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

62 บทที่ 3  ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งดําเนินการ และกอสรางฯ 

มาตรฐาน 
รายละเอียดมาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 

 6.5 มีการตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดานการดําเนินงาน
และดานการเงิน 

 - 

 6.6 มีการอบรมเจาหนาที่ในการดําเนินการทางดานปฏิบัติงานและการเงิน
ใหมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่บังคับใชอยู 

-  

 6.7 มีการประชาสัมพันธและคําช้ีแจงในการเขาเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหที่เขาใจงาย 

-  

 6.8 มีการรายงานผลดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนประจํา
ทุก 3 เดือน 

-  

 
 

3.8   ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ 
 จากการจัดใหมีมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานตลอดจนการที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการพัฒนาหรือหาแนวทางในการพัฒนาในเรื่องของสุสานและ 
ฌาปนสถานใหไดตามมาตรฐานทั้งการจัดการและดานสิ่งแวดลอม จะทําใหประชาชนในทองถ่ิน
นั้นไดรับประโยชนหลายประการ เชน 
 1) ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในการจัดตั้งหรือดําเนินการเกี่ยวกับสุสานและ 
ฌาปนสถาน 
 2) ทําใหส่ิงแวดลอมในชุมชนดีขึ้น โดยเฉพาะการลดมลพิษทางอากาศ 
 3) ทําใหการใชประโยชนที่ดินในทองถ่ินทําไดอยางคุมคา 
 4) ทําใหประชาชนลดคาใชจายในการจัดงานศพลงได 
 5) ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ ดีขึ้น 
 


