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มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน

ตัวอยาง
แบบฟอรมในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอรมในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน
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มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน

(ตัวอยาง)
แบบ สฌ. 1
คําขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ สุสานและฌาปนสถาน
-----------------------------------เขียนที่………………………………..
วันที่ .……. เดือน ….…………. พ.ศ. ………..
1. ขาพเจา…………………………………………….………………………………………………...
(1) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ …………………..………… อายุ ……………….......…. ป
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ …………………..………… หรือบัตรอื่น (ระบุ) …….…………...………….…..
เลขที่ ……………………………….………..…..…… ออกให ณ ………………..…….......…..……….………..
อําเภอ/เขต ……………………………………..……... จังหวัด ………………..…………..……………………..
อยูบานเลขที่ …………………….. ตรอก/ซอย …………………….…….. ถนน …………………..……………
ตําบล/แขวง …………………….. อําเภอ/เขต ……………………..…….. จังหวัด ……………..………………..
รหัสไปรษณีย …………………………….... หมายเลขโทรศัพท ………………………………………………...
(2) เปนนิติบุคคลประเภท ………………………………..…………………………………
จดทะเบียนเมื่อ …………………………………………….. เลขทะเบียน …………………………...…………...
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ …………….. ตรอก/ซอย ………………….……… ถนน ……………………...………..
ตําบล/แขวง …………………………………..…….. อําเภอ/เขต ………………………………………………...
จังหวัด …………………………….. รหัสไปรษณีย …..………….. หมายเลขโทรศัพท …………...……………
โดยมี ..………………………………………….……. เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต
สัญชาติ ……………… อายุ ..…….…. ป บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ……………………………..…………
หรือบัตรอื่น (ระบุ) ………….……………………………..……… เลขที่ …………….……………..…….……
ออกให ณ ……………………….. อําเภอ/เขต …………………….……….. จังหวัด ………………….………..
อยูบานเลขที่ …………………….. ตรอก/ซอย …………………….……….. ถนน …………………..…………
ตําบล/แขวง …………………….. อําเภอ/เขต ………………………..…….. จังหวัด ……………….…………..
รหัสไปรษณีย …………………….…….. หมายเลขโทรศัพท …………………………………….……………...

76

ภาคผนวก ก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2. ขาพเจาขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง …………………………………………………….………
ชื่อ ………………………………………………. ที่ (นามสถานที่) ……………………………………………...
…………………………………………………… เนื้อที่ ………………………………..………………………
ตั้งอยูเลขที่ …………………… หมูที่ ……….……… ตรอก/ซอย ..…………………………..…………………
ถนน …………………………. ตําบล/แขวง …..……………….…….. อําเภอ/เขต ……………….…………….
จังหวัด ………………………. รหัสไปรษณีย ………………….. หมายเลขโทรศัพท …………………………..
เพื่อทําการ
เก็บศพ
ฝงศพ
เผาศพ
3. ขาพเจาขอรับรองวา
(1) ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. 2528
(2) ผู แ ทนของนิ ติ บุ ค คลมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามมาตรา 8 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ส าน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
4. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได
หรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน
(ค) หลักฐานแสดงกรรมสิท ธิ์ห รือ สิทธิค รอบครองในที่ ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุส าน
และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
(ง) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกลเคียง
(จ) แผนผังแสดงการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกิจการของสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
(2) นิติบุคคล
(ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล
(ข) หลักฐานแสดงวาผูขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต
(ค) เอกสารตาม (1) (ก) และ (ข) ของผูจัดการของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติบุคคล
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มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
(ง) เอกสารตาม (1) (ค) (ง) และ (จ)

ลงชื่อ
(

หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง
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ผูขอรับใบอนุญาต
)

หนาขอความที่ตองการ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(ตัวอยาง)
แบบ สฌ. 2
(สําหรับบุคคลธรรมดา)

ใบอนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
-------------------------------ใบอนุญาตเลขที่ ……………/………….…
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให …………………………..…….………… สัญชาติ ……..………
อายุ ……… ป อยูบานเลขที่ ……..……… ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ………………………….
ตําบล/แขวง ……………………………..……..…….. อําเภอ/เขต ……………………………………………….
จังหวัด …………………………………………………
จัดตั้ง. …………………………………… ชื่อ …………………………….……………………...
ที่ (นามสถานที่) ………………………………………………..…. เนื้อที่ ……………...……………..…………
ตั้งอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย ………………..……. ถนน ……………………………..
ตําบล/แขวง ……………………….. อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………………...………
เพื่อทําการ……………………………………………………………………………………….…………………
ใหไว ณ วันที่ ………… เดือน …………………… พ.ศ. ……………
(ลงชื่อ)……………………………… เจาพนักงานทองถิ่น
(………………………….……..)
ตําแหนง ……………………………..………

หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต
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มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน

(ตัวอยาง)
แบบ สฌ. 2/1
(สําหรับบุคคลธรรมดา)

ใบอนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
-------------------------------ใบอนุญาตเลขที่ ……………/………….…
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให …………………………..…….…………………. ……..………
เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................เลขทะเบียน......................................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่...........................ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................................
จัดตั้ง. …………………………………… ชื่อ …………………………….……………………...
ที่ (นามสถานที่) ………………………………………………..…. เนื้อที่ ……………...……………..…………
ตั้งอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย ………………..……. ถนน ……………………………..
ตําบล/แขวง ……………………….. อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………………...………
เพื่อทําการ……………………………………………………………………………………….…………………
ใหไว ณ วันที่ ………… เดือน …………………… พ.ศ. ……………
(ลงชื่อ)……………………………… เจาพนักงานทองถิ่น
(………………………….……..)
ตําแหนง ……………………………..………

หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตัวอยาง)
แบบ สฌ. 3
คําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
-----------------------------------เขียนที่………………………………..
วันที่ .……. เดือน ….…………. พ.ศ. ………..
1. ขาพเจา…………………………………...…..……… อายุ ………… ป สัญชาติ ……….…..……
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ …………………………..… หรือบัตรอื่น (ระบุ) …….…………………...….…..
เลขที่ ………………………………….…..……… ออกให ณ …………………………………………..………
อําเภอ/เขต ………………………………….………จังหวัด ……………………………..………………………
อยูบานเลขที่ …………….. ตรอก/ซอย ………….………..………….. ถนน ………………….…….…………
ตําบล/แขวง ………………….…….. อําเภอ/เขต ………………………….. จังหวัด …………………………..
รหัสไปรษณีย …………………….. หมายเลขโทรศัพท …………………….…………………………………..
2. ขาพเจาขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการ ……………………………..………………………...
ชื่อ …………………………………………………. ที่ (นามสถานที่) …………………….……………………..
เนื้อที่ ……………… ตั้งอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย ……………………..……….....…
ถนน …………………….. ตําบล/แขวง …………….……….. อําเภอ/เขต ………………………....…….……
จังหวัด ………………….. รหัสไปรษณีย …..……………….. หมายเลขโทรศัพท …………………….………
3. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสานและ
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
4. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได หรือ
ภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(2) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน
(3) หนังสือยินยอมใหเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ
ฌาปนสถานเอกชนของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
(4) ภาพถายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาว
ลงชื่อ
ผูขอรับใบอนุญาต
(
)
หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง

หนาขอความที่ตองการ
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มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน

(ตัวอยาง)
แบบ สฌ. 4

ใบอนุญาต
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
-------------------------------ใบอนุญาตเลขที่ ………..…/……………
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให ………………..…………………….…… สัญชาติ ………..……
อายุ ……… ป อยูบานเลขที่ ……..……… ตรอก/ซอย ………………….……… ถนน ………………………….
ตําบล/แขวง ………………………………….…..…….. อําเภอ/เขต ……………………….…………………….
จังหวัด ………………………………...……….. ดําเนินการ……………………………………………………...
ชื่อ ………………………………………………. ที่ (นามสถานที่) ……………………………………………...
เนื้อที่ …………….………………….… ตั้งอยูเลขที่ ………….…………………… หมูที่ ……….……….….…
ตรอก/ซอย ..……………………… ถนน …………………….……. ตําบล/แขวง …..…………………..………
อําเภอ/เขต ……………………………………………... จังหวัด ……………………..………….………………
ใหไว ณ วันที่ ………… เดือน …………………… พ.ศ. ……………
(ลงชื่อ)……………………………… เจาพนักงานทองถิ่น
(………………………..……..)
ตําแหนง …………………………………

หมายเหตุ : ใบอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ 3 นับแตปที่ออกใบอนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(ตัวอยาง)
แบบ สฌ. 5
คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตัง้ สุสานและฌาปนสถาน
-----------------------------------เขียนที่……………………………………..
วันที่ .……. เดือน ….………..……. พ.ศ. …………..
1.

ขาพเจา……………………………………………………………………………………………..
(1) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ …………………………… อายุ ………….…….…. ป
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ……………………..……… หรือบัตรอื่น (ระบุ) …….…………...………….…..
เลขที่ ……………………………….………..…… ออกให ณ …………………..………………..…….………..
อําเภอ/เขต ………………………………………………... จังหวัด ……………………………..………………..
อยูบานเลขที่ …………………….. ตรอก/ซอย ……………………..…….. ถนน ……………………...………
ตําบล/แขวง …………………….. อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด …………………..………..
รหัสไปรษณีย ………………………….. หมายเลขโทรศัพท ………………………………….………………...
(2) เปนนิติบุคคลประเภท …………………………………………………….…………
จดทะเบียนเมื่อ …………………………………………….. เลขทะเบียน …………………………..…………...
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ …………….. ตรอก/ซอย ……………….………… ถนน ……………….……………..
ตําบล/แขวง ……………………………………….. อําเภอ/เขต ………………………………………….……...
จังหวัด …………………………….. รหัสไปรษณีย …..………….. หมายเลขโทรศัพท …………….…………
โดยมี ..…………………………………………………………….……………...…… เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต สัญชาติ ………………...…..… อายุ .………..…. ป บัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ ….…………………… หรือบัตรอื่น (ระบุ) ………….……… เลขที่ …………….……………….….……
ออกให ณ ………………………….. อําเภอ/เขต ……………………….. จังหวัด ……………………………..
อยูบานเลขที่ ……………………….. ตรอก/ซอย ……………………….. ถนน ………………………………
ตําบล/แขวง ……………….……….. อําเภอ/เขต ……………………….. จังหวัด ……………………………..
รหัสไปรษณีย ……………..……….. หมายเลขโทรศัพท …………………..…………………………………...
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มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
2. ขาพเจาไดรับอนุญาตจัดตั้ง …………………………………….…………………………………
ชื่อ …………………………………………….………. ที่ (นามสถานที่) ……………………………………...
เนื้อที่ ……………….…… ตั้งอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย …………………………..…
ถนน …………………….. ตําบล/แขวง …………………………….. อําเภอ/เขต …………………………..…
จังหวัด ………………………….….. รหัสไปรษณีย …..………….. หมายเลขโทรศัพท ………………………
เพื่อทําการ…………………………………………. ตามใบอนุญาตเลขที่ ………………………………………
ออกให ณ วันที่ …………………………………..………………………
3.

ขาพเจาขอรับรองวา
(1) ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน

พ.ศ. 2528
(2) ผูแทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
4. ขาพเจามีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง ………………………………..…………...
ตอไประหวางป พ.ศ. …………..………. ถึง พ.ศ. ………..……………..
พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง …………………...………...
…………………………………………………. และหลักฐานแสดงวาผูอื่นคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลในกรณีที่ผูขอตออายุใบอนุญาตเปนนิติบุคคล มาดวยแลว

ลงชื่อ
(

หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง
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หนาขอความที่ตองการ

ผูขอตออายุใบอนุญาต
)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตัวอยาง)
แบบ สฌ. 6
คําขอตออายุใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
-----------------------------------เขียนที่…………………..………………..
วันที่ .……..…. เดือน ….……..………. พ.ศ. ………..
1. ขาพเจา………………………………………………… สัญชาติ ……………… อายุ ………… ป
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ……………………….…… หรือบัตรอื่น (ระบุ) …….……………………….…..
เลขที่ ……………………………….………..…… ออกให ณ …………………..……………………...………..
อําเภอ/เขต …………………………………….…... จังหวัด ………………………….…………………………..
อยูบานเลขที่ …………………….. ตรอก/ซอย …………………………….. ถนน …………………….………
ตําบล/แขวง …………………….. อําเภอ/เขต ………………………….….. จังหวัด …………………………..
รหัสไปรษณีย ………………..……….. หมายเลขโทรศัพท ……………………………..……………………...
2. ขาพเจาไดรับอนุญาตใหดําเนินการ ………………………………………………………………...
ชื่อ …………………………….………………. ที่ (นามสถานที่) ………………………………………………..
เนื้อที่ ……………… ตั้งอยูเลขที่ …………….. หมูที่ ………… ตรอก/ซอย ………………….……………..…
ถนน …………………….. ตําบล/แขวง ……………………….. อําเภอ/เขต ………………………………..…
จังหวัด …………………….……….. รหัสไปรษณีย …..………….. หมายเลขโทรศัพท ………………………
ตามใบอนุญาตเลขที่ …………………………………… ออกให ณ วันที่ ……………………………………..
3. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุสานและ
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
4. ขาพเจามีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ…………………….......................
ตอไประหวางป พ.ศ. ……………… ถึง พ.ศ. ……………….
พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตดําเนินการ………………….……...
…………………………………………………. มาดวยแลว
ลงชื่อ

ผูขอตออายุใบอนุญาต
(

)
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