
เอกสารประกอบการขอพระราชทานเพลิงศพ 
 
1. สําเนาใบมรณะบัตร จํานวน 2 ฉบับ 
2. สําเนาประกาศการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ของผูตายในราชกิจจานุเบกษา 
   หรือสําเนาประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณของผูตาย จํานวน 2 ฉบับ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรขาราชการบํานาญ หรือบัตรประชาชนของผูตาย 
จํานวน 2 ฉบับ 
4. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประชาชนของผูขอ จํานวน 2 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบานของผูขอ จํานวน 2 ฉบับ 
6. สํานเาทะเบียนบานของผูตาย จํานวน 2 ฉบับ     
 
การขอรับหีบเพลิงพระราชทาน 

       เน่ืองจากปจจุบันน้ัน มีผูขอพระราชทานเพลิงศพเปนจํานวนมาก  เลขาธิการ
พระราชวังไดมีบัญชาวา เพลิงท่ีพระราชทานไปเผาศพ ณ วัดท่ีอยูตางจังหวัด หรือ
ปริมณฑล ซึ่งหางจากพระบรมมหาราชวัง นอกรัศมี 50 ก.ม.ใหจัดเปนหีบเพลิง
พระราชทาน มอบเจาภาพเชิญไปดําเนินการเอง โดยไมมีเจาหนาท่ีสํานักพระราชวังไป
ปฏิบัติ   ดังน้ัน กองพระราชพิธ ีจึงไดกําหนดระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ดังน้ี 

1. ใหเจาภาพศพ หรือผูแทนเจาภาพ ไปติดตอขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ท่ีกองพระราชพิธี 
สํานักพระราชวัง 
2. กรณีท่ีเจาภาพไมสามารถไปรับหีบเพลิงพระราชทานดวยตนเอง จะมอบใหผูอื่นไปรับแทน
ได โดยนําตนเรื่อง 
    หนังสือมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัวผูแทนไปแสดงตอเจาหนาท่ี 
3. เจาภาพ หรือผูแทน ควรไปรับหีบเพลิงกอนกําหนดวันพระราชทานเพลิงอยางนอย 3 วัน 
4. ผูท่ีมารับหีบเพลิงควรแตงกายสุภาพ 
5. ใหรับหีบเพลิงพระราชทานท่ีโตะหมูหนาพระบรมฉายาลักษณ 
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หมายเหตุ : 
1. เลขาธิการพระราชวัง มีคําส่ัง  หามเจาหนาท่ีสํานักพระราชวังเชิญหีบเพลิงพระราชทานไป
ปฏิบัติ โดยเด็ดขาด  
    ดังน้ัน  เจาภาพจะตองเปนผูดําเนินการจัดการหีบเพลิงพระราชทานเอง  
2. หามเปด หรือบรรเลงเพลงสรรเสริฐพระบารมีในการพระราชทานเพลิงศพ  เมื่อเจาภาพ
เชิญหีบเพลิงพระราชทาน 
    ไปถึงมณฑลพิธี            

  

ขอแนะนํา การปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชทานหีบเพลิง ไปพระราชทานยังตางจังหวัด 
(ระยะทางหางจากสํานักพระราชวังเกิน 50 กิโลเมตร) 

     ตามระเบียบท่ีสํานักพระราชวังไดวางไว เมื่อกระทรวงเจาสังกัด ผูวาราชการจังหวัด หรือ
เจาภาพ แลวแตกรณี ไดมีหนังสือแจงมายังสํานักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพ หาก
ศพน้ันอยูในเกณฑท่ีจะไดรับพระราชทานเพลิงศพ สํานักพระราชวังจะไดมีหนังสือแจงให
เจาภาพศพ เพื่อทราบ  

     จากน้ันเจาภาพศพ หรือเจาหนาท่ีของจังหวัดแลวแตกรณีใหสงเจาหนาท่ีไปขอรับหีบ
เพลิงพระราชทานไดท่ี กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เมื่อไดรับหีบเพลิงพระราชทานไปแลว 
ตองปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

     1. เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปวางท่ีศาลากลางจังหวัด อําเภอ หรือหนวยราชการท่ี
สังกัดในทองท่ี หรือท่ีบานเจาภาพแลวแต 
กรณ ีโดยต้ังไวในท่ีอันสมควร   และควรมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานน้ันดวย 

     2. เมื่อถึงกําหนดวันท่ีขอพระราชทานเพลิงศพ ทางจังหวัด อําเภอ หรือเจาภาพแลวแต
กรณี จะตองจัดเจาหนาท่ีแตงเครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข เพื่อเชิญหีบเพลิงพระราชทานพรอม
ดวยพานรอง (หน่ึงหีบตอหน่ึงคน) ไปยังเมรุท่ีจะประกอบพิธี และกอนท่ีจะเชิญข้ึนไปต้ังบนเมรุ
น้ัน ควรยกศพข้ึนต้ังเมรุใหเรียบรอยเสียกอน แลวจึงเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานข้ึนไปต้ังไว
บนโตะทางดานศรีษะศพ (บนโตะท่ีต้ังหีบเพลิงพระราชทานจะตองมีผาปูใหเรียบรอย แลว
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หามมิใหนําส่ิงหน่ึงส่ิงใดวางรวมอยูดวยเปนอันขาด)เมื่อเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานวาง
เรียบรอยแลว ใหผูเชิญคํานับเคารพศพหน่ึงครั้ง แลวจึงลงจากเมรุ 

     3. ขณะท่ีเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปน้ัน เจาหนาท่ีผูเชิญจะตองระมัดระวัง
กิริยามารยาท โดยอยูในอาการสํารวม ไมพูดคุยกับผูใด และไมตองทําความเคารพผูใด และ
ไมเชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผูหน่ึงผูใดเปนอันขาด 

     4. ระหวางท่ีเจาหนาท่ีเชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสูเมรุน้ัน ประชาชนท่ีรวมงานควร
น่ังอยูในความสงบ โดยมิตองยืนข้ึน ไมตองทําความเคารพ และไมมีการบรรเลงเพลงอยางใด
ท้ังส้ิน เพราะยังไมถึงข้ันตอนของพิธีการ เจาหนาท่ีผูเชิญก็มิใชผูแทนพระองคเปนการปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     5. ผูท่ีต้ังแถวรอรับการเชิญหีบเพลิงพระาชทานเดินไปสูเมรุ ควรเปนเจาภาพงาน การ
แตงกาย ควรแตงเครื่องแบบไวทุกขตามประเพณีนิยม ในกรณีท่ีเปนขาราชการแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข 
          ผูท่ีไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ ท้ังประชาชน และขาราชการ รวมท้ังพนักงาน 
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ ควรแตงกายไวทุกขตามประเพณีนิยม สวนบุตรหลาน หรือญาติ รวมท้ังผูท่ี
เคารพนับถือผูวายชนม ท่ีรับราชการจะแตงกายเครื่องแบบปกติขาวไวทุกข ก็จะเปนกียรติแกผู
วายชนม และยังนับวาเปนการถวายพระเกียรติ 

     6. เมื่อถึงกําหนดเวลาพระราชทานเพลิง ใหเจาภาพเชิญแขกมีอาวุโสสูงสุดในท่ีน้ัน ข้ึน
เปนประธานประกอบพิธีพระราชเพลิง (ผูมีอาวุโสสูงสุดน้ัน หมายถึง อาวุโสท้ังดานคุณวุฒิ 
และดานวัยวุฒิ ท้ังน้ี หากมีพระราชวงศ ต้ังแตหมอมเจาข้ึนไป หรือราชสกุลท่ีมีเกียรติใน
ราชการ ซึ่งผูวายชนมหรือ ทายาทอยูใตบังคับบัญชา หรือเปนผูท่ีเคารพนับถือ สมควรเชิญ
บุคคลน้ันเปนประธาน) 

     7. ในระยะเวลากอนเจาภาพเชิญผูมีอาวุโสสูงสุดข้ึนเปนประธานประกอบพิธี
พระราชทานเพลิงน้ัน ใหเจาหนาท่ีผูเชิญหีบเพลิงพระราชทานข้ึนไปรออยู ณ โตะวางหีบเพลิง
พระราชทานบนเมรุกอน เมื่อผูเปนประธานทอดผาไตรบังสุกุล พระภิกษุไดชักผาบังสุกุลแลว 
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ใหเจาหนาท่ีผูเชิญหีบเพลิงพระราชทานแกหอหีบเพลิงพระราชทานออก จากน้ัน ผูเปน
ประธานปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 เปดฝาหีบเพลิงพระราชทาน 

 หยิบเทียนชนวนในหีบเพลิงพระราชทาน มอบใหเจาหนาท่ีผูเชิญถือไว 
 หยิบกลักไมขีดในหีบเพลิงพระราชทาน จุดไฟตอเทียนชนวนท่ีเจาหนาท่ีผูเชิญ

ถือไว รอจนเทียนลุกไหมดีแลว 

 ถวายบังคม (ไหว) หน่ึงครั้ง กอนหยิบรูป ดอกไมจันทน และเทียนพระราชทาน 
(จํานวน 1 ชุด) ในหีบเพลิงพระราชทาน จุดไฟหลวงจากเทียนชนวนแลววางไว
ใตกลางฐานท่ีต้ังศพ จากน้ันกาวถอยหลังหน่ึงกาว คํานับเคารพศพหน่ึงครั้ง 
แลวลงจากเมรุ เปนอันเสร็จพิธี 

      8. ในกรณีท่ีมีการอานหมายรับส่ัง ประวัติผูวายชนมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ควร
อานตามลําดับดังน้ี 

 หมายรับส่ัง แสดงถึงการไดรับพระราชทานเพลิงศพ 

 ประวัติผูวายชนม เพื่อประกาศเกียรติคุณ 

 สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

หมายเหตุ  :  
     1. สําหรับศพท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผาไตรทอดถวายพระบังสุกุลดวย
น้ัน  ผูเปนประธานตองถวายบังคม 
(ไหว) หน่ึงครั้ง กอนหยิบผาจากเจาหนาท่ีผูเชิญ แลวทอดผาตามพิธีตอไป 
     2. การอานหมายรับส่ัง ประวัติผูวายชนม สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณน้ัน เปนข้ันตอน
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงแกไขไดตามความเหมาะสม 
     3. ในกรณีท่ีเจาภาพประสงคใหมีการอาน หมายรับสั่ง เพื่อแสดงถึงการไดรับ
พระราชทานเพลิงศพ (ในกรณีท่ีไดรับหมายรับส่ัง ถายังไมไดรับหมายรับส่ัง ก็ไมตองอาน) 
ประวัติผูวายชนม เพื่อประกาศเกียรติคุณ และคําสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงาน
พระราชทานเพลิงศพน้ัน ใหอานเรียงลําดับตามท่ีกลาวมา ท้ังน้ีหากจะอานเพียงอยางใดอยาง
หน่ึงก็ได หรือไมอานเลยก็ได ข้ึนอยูกับความประสงค และความสะดวกของเจาภาพเปนสําคัญ 
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สวนการลงทายคําอานสามารถอานชื่อบุคคลผูเปนทายาทท้ังหมด หรือจะออกชื่อแตเจาภาพก็
ยอมกระทําได 

  

ที่มา   :  กองพระราชพิธ ี สํานักพระราชวัง  
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การขอพระราชทานเพลิงศพ 

๑. พระสมณศักดิ์ตั้งแตชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ข้ึนไป และพระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค 

หลกัเกณฑในการขอพระราชทานเพลงิศพ 

๒. พระราชวงศ  ตั้งแตชั้น “หมอมเจา” ข้ึนไป 

๓. ผูท่ีไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 

๔. ขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 

และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (รับราชการตั้งแต ๒ ปข้ึนไป) 

๕. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ยศชั้นรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

๖. ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตั้งแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ “(บ.ภ.) และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

“(บ.ม.) ข้ึนไป 

๗. ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา” 

๘. ผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ” รัชกาลปจจุบัน 

๙. ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีถึงแกกรรมในขณะดํารงตําแหนง  

๑๐. บิดาและมารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฏร ประธาน

วุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและ รัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรม ในขณะท่ีบุตร

ดํารงตําแหนง 

๑๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีถึงแกกรรมในขณะดํารงตําแหนง 

๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ 

 

หมายเหตุ

 

  บุคคลผูทําลายชีพตนเองและผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานเพลิงศพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. ผูท่ีอยูในราชสกุล ชั้นหมอมราชวงศและหมอมหลวง 

หลกัเกณฑในการขอพระราชทานเพลงิศพเปนกรณีพเิศษ 

๒. ผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ 

๓. บิดามารดาของขาราชการ ดังนี้ 

     ขาราชการระดับ ๖ ข้ึนไป 

     ขาราชการตามระบบจําแนกตําแหนง ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญข้ึนไป 

     ขาราชการตามระบบจําแนกตําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป 

๔. บิดามารดาของผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก” (ต.ช.) ข้ึนไป 

๕. บิดามารดาของขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ชั้นยศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตํารวจโท ข้ึนไป 

๖. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง 

๗. บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแตชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ข้ึนไป 

๘. ผูปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ ท่ีถึงแกกรรมในขณะดํารงตําแหนง 

     กํานัน ผูใหญบาน 

     นายกสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

     นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 

     สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

     นายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา 

๙.  ผูบริจาคทรัพยสินเพ่ือการกุศล คิดเปนมูลคาไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท                                    

๑๐.  ผูท่ีบริจาครางกายหรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาล หรือสถานศึกษา เพ่ือประโยชนทางการแพทย  

๑๑. ขาราชการ ทหาร ตํารวจ ชั้นยศต่ํากวาสัญญาบัตร ท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี 

๑๒. ผูท่ีทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ 

 

หมายเหตุ

 

  บุคคลผูทําลายชีพตนเองและผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานเพลิงศพ และเครื่องประกอบเกียรติยศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. การขอพระราชทานเพลิงศพ : เจาภาพหรือทายาท ผูประสงคขอพระราชทานเพลิงศพ จะตองทําหนังสือ
แจงไปยังกระทรวงเจาสังกัดของผูถึงแกกรรม โดยระบุ 

ข้ันตอนในการขอพระราชทานเพลงิศพ 

  ชื่อ ตําแหนง ชั้น ยศ ของผูถึงแกกรรม 
  ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร  ท่ีไหน เม่ือใด 
  ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอะไรบาง 
  มีความประสงคจะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอยางใดบาง  
  ระบุวัน เวลา สถานท่ีท่ีจะฌาปนกิจ 
 

๒. การขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ : เจาภาพหรือทายาท ผูประสงคขอพระราชทานเพลิงศพเปน
กรณีพิเศษ ตองทําหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ 
      ชื่อ-สกุล และประวัติโดยยอของผูถึงแกกรรม 
 ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ท่ีไหน เม่ือใด  
        ระบุคุณงามความดีท่ีเปนประโยชนแกประเทศชาติ หรือคุณสมบัติตามหลักเกณฑการพิจารณา   การ
ขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ 
        ระบุวัน เวลา สถานท่ีท่ีจะฌาปนกิจ 
 
 

  ในการขอพระราชทานเพลิงศพและการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษนั้น เจาภาพหรือทายาท

จะตองนําหลักฐานมาแสดงแกเจาหนาท่ี ดังนี้ 

หลักฐานที่ตองนํามาแสดง 

       หนังสือจากกระทรวงเจาสังกัด (ขอพระราชทานกรณีปกติ) หรือหนังสือขอพระราชทาน                   

      เพลิงศพเปนกรณีพิเศษถึงเลขาธิการพระราชวัง (ขอพระราชทานกรณีพิเศษ)   

                  หนังสือรับรองจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศเหรียญกลาหาญ หรือเหรียญชัย

สมรภมิู    

 ใบมรณบัตรพรอมสําเนาของผูถึงแกกรรม 

       บัตรประจําตัวขาราชการพรอมสําเนา ของผูถึงแกกรรมและของทายาท 

 ทะเบียนบานพรอมสําเนา ของผูถึงแกกรรมและของทายาท  

 

  ติดตอวัดเพ่ือเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ  

  ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ท้ังตามเกณฑท่ีไดรับพระราชทานและกรณีพิเศษ จะตองไมกับวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล (และ

ตามประเพณีนิยมไมมีการเผาศพในวันศุกร) 

 


