แบบ สฌ. ๕
คาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
เขียนที่ .............................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ............
๑. ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................................................
( ๑ ) เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติ ........................................................................................ อายุ ..................ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ................................................. หรือบัตรอื่น(ระบุ) ........................... เลขที่ ...............
ออกให้ ณ .................................................... อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ......................................
อยู่บ้านเลขที่ .......................................... ตรอก/ซอย ................................................... ถนน ......................................
ตาบล/แขวง .......................................... อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ............................................
รหัสไปรษณีย์ ............................................... หมายเลขโทรศัพท์ .................................................
( ๒ ) เป็นนิติบุคคลประเภท ...........................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ ............................................................... เลขทะเบียน ........................................................................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย .............................................. ถนน ......................................
ตาบล/แขวง ............................ อาเภอ/เขต ........................... จังหวัด ...................... รหัสไปรษณีย์ ............................
หมายเลขโทรศัพท์ .............................. โดยมี ........................................... เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับ
ใบอนุญาต สัญชาติ ......................... อายุ ............... ปี บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .................................................
หรือบัตรอื่น(ระบุ) ................................ เลขที่ ............................................. ออกให้ ณ ...............................................
อาเภอ/เขต .............................. จังหวัด .............................. อยู่บ้านเลขที่ ................... ตรอก/ซอย .............................
ถนน ........................ ตาบล/แขวง ............................... อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................
รหัสไปรษณีย์ ............................................... หมายเลขโทรศัพท์ .................................................
๒. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจัดตั้ง ....................................................................................................................................
ชื่อ .............................................................................. ที่ (นามสถานที่) .......................................................................
เนื้อที่ ................................ ตั้งอยูเ่ ลขที่ ....................... หมู่ที่ .......................... ตรอก/ซอย ..........................................
ถนน .......................................... ตาบล/แขวง ................................................ อาเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................
เพื่อทาการ ...................................................... ตามใบอนุญาตเลขที่ ............................................................................
ออกให้ ณ วันที่ ............................................................................

-๒๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
( ๑ ) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
( ๒ ) ผู้แทนของนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๘
๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง ...............................................................................................
ต่อไป ระหว่างปี พ.ศ. ..................... ถึง พ.ศ. ...................... พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบอนุญาตจัดตั้ง ....................................................................................................... และหลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคาขอ
เป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลในกรณีที่ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ................................................... ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
( ..................................................... )
หมายเหตุ : ให้ใสเครื่องหมาย √ ในช่อง

หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ สฌ. ๖
คาขอต่ออายุใบอนุญาตดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน
เขียนที่ .............................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ............
๑. ข้าพเจ้า ...................................................................................... สัญชาติ ..................... อายุ ..................ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ................................................. หรือบัตรอื่น(ระบุ) .................... เลขที่ ......................
ออกให้ ณ .................................................... อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ......................................
อยู่บ้านเลขที่ .......................................... ตรอก/ซอย ................................................... ถนน ......................................
ตาบล/แขวง .................................................................... อาเภอ/เขต ...........................................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ............................... หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................
๒. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ ..........................................................................................................
ชื่อ .............................................................................. ที่ (นามสถานที่) .......................................................................
เนื้อที่ ................................ ตั้งอยูเ่ ลขที่ ....................... หมู่ที่ .......................... ตรอก/ซอย ..........................................
ถนน .......................................... ตาบล/แขวง ................................................ อาเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................
ตามใบอนุญาตเลขที่ ............................................................... ออกให้ ณ วันที่ ............................................................
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ ...........................................................................
ต่อไป ระหว่างปี พ.ศ. ..................... ถึง พ.ศ. ...................... พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบอนุญาตดาเนินการ ............................................................................................... และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
เก็บขนมูลฝอยมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ................................................... ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
( ..................................................... )

