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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

------------ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๑๒ 
วรรคสอง  
และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเปนพระราชบัญญัติท่ี
มี 
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕  
และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ผูใดประสงคจะจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสุสานและฌา
ปนสถาน 
เอกชนใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที ่จะจัดตั้งสุสานและฌาปน
สถานนั้นตาม 
แบบ สฌ. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
  (๑)  บุคคลธรรมดา 
         (ก)  ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัว 
ประชาชนไดหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
         (ข)  สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
         (ค)  หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีจะใชเปน
ท่ีต้ัง 
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดตั้ง 
         (ง)  แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรอื 
สุสานและฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนในการตรวจ
สอบตาม 
ขอ ๔ หรือขอ ๕ 
          (จ)  แผนผังแสดงการใชท่ีดินและส่ิงปลูกสรางในกิจการของสุสานและฌา
ปน 
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนท่ีขออนุญาตจัดตั้ง 
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  (๒)  นิติบุคคล 
   (ก)  หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล 
   (ข)  หลักฐานแสดงวาผูย่ืนคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลผูขอรับ 
ใบอนุญาต 
   (ค)  เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคล หรือผูมี
อํานาจกระทํา 
การแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต ซ่ึงเปนผูลงลายมือช่ือในคําขอแทนนิติบุคคล 
   (ง)  เอกสารตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ) 
  ขอ ๒  การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนตามขอ ๑ ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่
ดินที่จะใชเปน 
ท่ีต้ังสุสานและฌาปนสถานดังกลาว 
  ขอ ๓  สถานท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอก
ชนตอง 
มีเน้ือท่ีไมนอยกวาหน่ึงไร 
  ขอ ๔  การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ
ฌาปน 
สถานเอกชนสําหรับเก็บหรือฝงศพเปนการถาวร ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข  
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สถานที่ตั้งตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
  (๒)  สถานท่ีต้ังตองไมอยูในเขตพ้ืนท่ีอันเปนสถานท่ีทองเท่ียว หรือเขตพื้นที่อัน
จัดสรรเปน 
พื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสรมิ
และรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
  (๓)  สถานท่ีตองไมอยูในบริเวณท่ีเปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถิ่นหรือ
มีความ 
สําคัญทางประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 
  (๔)  สถานที่ตั้งตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใช
ในการ 
จราจรสาธารณะอยางนอยหาสิบเมตร หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ หวย 
แมน้ํา  
คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชนอื่นอยางนอยสี่รอยเมตร เวนแตในกรณีที่มีการปองกันมิให
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กล่ินและ 
ส่ิงปฏิกูลร่ัวไหล สถานท่ีต้ังน้ันจะตองอยูหางจากทางนํ้าไมนอยกวาหน่ึงรอยเมตร 
  (๕)  สถานท่ีต้ังตองของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองไมอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยาหรือเทศบาล 
  ขอ ๕  การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ
ฌาปน 
สถานเอกชนสําหรับการเผาศพโดยเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขตาม 
ขอ ๔ (๑) (๒) และ (๓) 
  ขอ ๖  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนตามขอ ๑ แลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  จัดใหมีการตรวจสอบทําเลสถานที่ที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ 
หรอืสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
  (๒)  ตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอรับ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
  (๓)  ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน
พิจารณาแลว 
เสร็จ 
  การนับระยะเวลาดังกลาวไมรวมระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นคืนคําขอหรือสั่ง
การให 
ผูยื่นคําขอไปดําเนินการใหถูกตองสมบูรณ 
  ขอ ๗  ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถาน 
เอกชนใหใชแบบ สฌ. ๒ สําหรับบุคคลธรรมดา และ สฌ. ๒/๑ สําหรับนิติบุคคล ทายกฎ
กระทรวงนี้ 
  ขอ ๘  ผูใดประสงคจะดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองท่ีท่ีจัดต้ังสุสานและ
ฌาปนสถาน 
นั้นตามแบบ สฌ. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชา
ชนได หรอื 
ภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒)  สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
  (๓)  หนังสือยินยอมใหเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรอืสุสานและฌา
ปนสถาน 
เอกชนเวนแตผูขอเปนผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง 
  (๔)  ภาพถายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาว 
  ขอ ๙  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรอืสุสาน 
และฌาปนสถานเอกชนตามขอ ๘ แลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  จัดใหมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอรับใบ
อนุญาต 
  (๒)  ตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ
รับ 
ใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
  (๓)  ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน
พิจารณาแลว 
เสร็จ 
  การนับระยะเวลาดังกลาวไมรวมระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นคืนคําขอหรือสั่ง
การให 
ผูยื่นคําขอไปดําเนินการใหถูกตองสมบูรณ 
  ขอ ๑๐  ใบอนุญาตใหดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ
ฌาปน 
สถานเอกชนใหใชแบบ สฌ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  ขอ ๑๑  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ
ฌาปน 
สถานเอกชนผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ี
จัดต้ังสุสาน 
และฌาปนสถานนั้น ตามแบบ สฌ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและ
ฌาปนสถาน 
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม กอนใบอนุญาตเดิมสิ้น
อายุไมนอย 
กวาสามสิบวัน 
  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นิติบุคคล ใหย่ืนเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ (๒) (ข) ดวย 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นเห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌา
ปนสถาน 
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบใบ
อนุญาตเดิม 
ใหใหม 
  ขอ ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และ 
ฌาปนสถานเอกชนผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหง
ทองท่ีท่ีจัดต้ัง 
สุสานและฌาปนสถานนัน้ ตามแบบ สฌ. ๖ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบอนุญาตดําเนินการ
สุสานและ 
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม กอนใบ
อนุญาตเดิม 
ส้ินอายุไมนอยกวาสามสิบวัน 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นเห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตดําเนินการสุสาน
และ 
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบ 
ใบอนุญาตเดิมใหใหม 
  ขอ ๑๓  มิใหนําความในขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ มาใชบังคับกับสุสานและฌาปน
สถาน 
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ 
  ขอ ๑๔  สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนซึ่งมี
อยูแลว 
และยังไมไดรับอนุญาตใหจัดตั้งกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหผูที่เปนเจาของหรือผูครอบ
ครองมาขอรับ 
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ท้ังน้ี มิใหนําความในขอ ๓ ขอ ๔ 
และขอ ๕  
มาใชบังคับ 
 
     ใหไว ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
           ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 
      รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลัก
เกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการขออนุญาต การอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาต
สําหรับการจัด 
ตั้งและการดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน และเนื่อง
จาก 
มาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน  
พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติใหหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๓/๖๙ก/๑๘/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓] 
 
 


