
การขอพระราชทานเพลิงศพ  

                    หลักเกณฑในการขอพระราชทานเพลิงศพ 

          ผูมสีทิธิ์ไดรับพระราชทานเพลิงหลวง และหีบเพลิงตองมีตําแหนงและชั้นยศ ดังตอไปนี้ 
 
          1. พระสมณศักดิ ์ตั้งแตชั้น “พระครสูัญญาบัตร” ข้ึนไป 
          2. พระราชวงศ ตั้งแตชั้น “หมอมเจา” ข้ึนไป 
          3. ผูที่ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ ์
          4. ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 
          5. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ยศชั้นรอยตรี ข้ึนไป 
          6. พนักงานเทศบาลตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 
          7. ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ตั้งแต “เบญจมดิเรกคณุาภรณ” (บ.ภ.) และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย” 
(บ.ม.) ข้ึนไป 
          8. ผูมีเกียรตทิี่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ “จุลจอมเกลา” (จ.จ.) หรือ “ตราสืบตระกูล” (ต.จ.) ข้ึนไป 
          9. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ” รัชกาลปจจุบัน 
        10. สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภาจังหวดั สมาชิกสภาเทศบาล ที่ถึงแกกรรมในขณะดํารง
ตําแหนง 
        11. รัฐมนตรทีี่ถึงแกอนิจกรรม 
        12. ผูทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ 

                    หลักเกณฑในการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ 

          ผูที่สมควรไดรับการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ควรอยูในหลกัเกณฑ ดังนี ้

          1. ผูที่อยูในราชสกุล ชั้นหมอมราชวงศและหมอมหลวง 
          2. พระสงฆที่พระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให 
          3. พนักงานรัฐวสิาหกจิระดับสูง 
          4. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจ ิเหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูม ิ
          5. ผูที่ไดทําประโยชนใหกับประเทศชาต ิเชน ศิลปนแหงชาติ นักกีฬาระดับชาต ิอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อดีต
สภารางรฐัธรรมนูญ   อดีตสมาชิกสภาจังหวัดหรืออดีตสมาชกิสภาเทศบาล 
          6. ผูทีท่ําประโญชน เชน บริจาคเพ่ือการกุศล คดิเปนมลูคาไมนอยกวา 300,000 บาท บริจาครางกายหรืออวัยวะ 
          7. บิดามารดาของขาราชการชัน้ผูใหญระดับ 6 ข้ึนไป 
          8. บิดามารดาของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “ตตติาภรณชางเผือก” (ต.ช.) ข้ึนไป 
          9. บิดามารดาของพระสมณศักดิ ์ตั้งแตชั้น “พระครสูัญญาบัตร” ข้ึนไป 
         10. บิดามารดาของขาราชการทหาร ตํารวจ ตั้งแตระดบัพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตํารวจโท ข้ึนไป 

                    ขั้นตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพ 

          1. การขอพระราชทานเพลิงศพ : เจาภาพหรือทายาทผูประสงคขอพระราชทานเพลงิศพ จะตองทาํหนังสือแจงไปยัง
กระทรวงเจาสังกัดของผูถึงแกกรรม โดยระบ ุ
          - ชื่อ ตําแหนง ชั้น ยศ ของผูถึงแกกรรม 
          - ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เม่ือใด 
          - ไดรับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอะไรบาง 
          - มีความประสงคจะขอรบัพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอยางใดบาง 
          - ระบุวัน เวลา สถานทีท่ีฌ่าปนกิจ 
          2. การขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ : เจาภาพหรือทายาท 

          ผูประสงคขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ ตองทําหนังสือถงึเลขาธิการสํานักพระราชวัง โดยระบ ุ 
          - ชื่อ - สกุล และประวตัโิดยยอของผูถงึแกกรรม 
          - ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เม่ือใด 
          - ระบุคุณงามความดีที่เปนประโยชนแกประเทศชาต ิหรือคุณสมบตั ิ 

 



          ตามหลักเกณฑการพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ 

          หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษนั้น จะตองนําหลักฐานมาแสดง 
แกเจาหนาที่ ดงันี ้

          - ใบมรณบัตรของผูถึงแกกรรม 
          - ใบทะเบียนบานของทายาทผูถึงแกกรรม 
          - บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการของทายาทของผูถึงแกกรรม 
          - หนังสือรับรองจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศ เหรียญกลาหาญ หรือเหรียญชัยสมรภูมิ ทั้งน้ี 
ตองนําเอกสาร ตนฉบับและสําเนาแนบมาพรอมกับหนังสือดวย 

          3. ติดตอวัดเพ่ือเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ : ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ทั้งตามเกณฑที่ไดรับพระราชทาน
และกรณีพิเศษนั้นจะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และวันเฉลิมฉลองสริิราช
สมบัต ิพระราชพิธีฉัตรมงคล (และตามประเพณีนิยมไมมีการเผาศพในวันศุกร) 

                    ขอกําหนดของกองพระราชพิธ ี

          1. ผูมีสทิธิไดรับพระราชทานเพลิง ถาจะพระราชทานในตางจังหวดั (นอกเขตรัศมี 50 ก.ม. จากพระบรมมหาราชวัง)  
ยกเวนปริมณฑลใกลกรุงเทพ ฯ ทางสํานักพระราชวังจะไดจดัหีบเพลิงใหกระทรวงเจาสังกัดรับไปพระราชทานเพลิง หรือให 
เจาภาพศพไปติดตอขอรับหีบเพลิง หรือใหเจาภาพไปตดิตอขอรับ หีบเพลงิพระราชทานที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง 

          2. กรณีพระราชทานเพลงิศพ ทั้งตามเกณฑที่ไดรับพระราชทานและกรณีพิเศษ ที่ไมมีเครื่องเกียรตยิศประกอบศพ 
ในกรุงเทพฯ ทางสํานักพระราชวัง จะไดจดัเจาพนักงานเชิญเพลิงหลวง ไปพระราชทานโดยรถยนตหลวง ทั้งน้ี เจาภาพไม
ตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้นยกเวนปริมณฑลในรศัมี 50 กิโลเมตร จากพระบรมมหาราชวัง เจาภาพจะตองจัดรถรับ – สง  
ใหเจาหนาที่เชญิเพลิงดวย 

          3. สําหรบัเครื่องประกอบเกียรติยศ ไดแก หีบ โกศ ฉตัรตั้ง นั้นทางสาํนักพระราชวังจะไดเชิญไปประกอบและแตงตั้ง
ไว มีกําหนดเพยีง 7 วันเมื่อพนไปแลว เจาภาพหรือทายาทยงัไมกําหนดพระราชทานเพลิง ถาทางราชการมีความจาํเปน ก็จะ
ถอนสวนประกอบลองนอกของหีบ หรือ โกศไปใชราชการตอไป  

          4. ในการพระราชทานเพลิงนั้น เม่ือเจาหนาที่เชญิเพลงิพระราชทานหรือเจาภาพเชญิหีบไปถึงมณฑลพิธี ในการนี้หาม
เปดหรือบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม ีเน่ืองจากเปนการไมเหมาะสม 

          5. เจาภาพงานพระราชทานเพลิงศพ ควรโทรศัพทตดิตอกับเจาหนาทีก่องพระราชพิธี เพ่ือยืนยันกอนวันพระราชทาน
เพลิง 7 วัน ที่หมายเลขโทรศพัท 0 2222 2735 หรือ 0 2221 0873 เฉพาะเพลิงที่เชิญโดยเจาหนาที ่

                    การขอรับและการปฏบิัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน

          เน่ืองจากปจจุบันนั้น มผีูขอพระราชทานเพลิงศพเปนจํานวนมาก เลขาธิการพระราชวังไดมีบญัชาวา เพลิงที่
พระราชทานไปเผาศพ ณ วัดทีอ่ยูตางจังหวัดหรือปริมณฑลซึ่งหางจากพระบรมมหาราชวังนอกรัศมี 50 ก.ม. ใหจดัเปนหบี
เพลิงพระราชทานมอบเจาภาพเชิญไปดําเนินการเอง โดยไมมีเจาหนาที ่สํานักพระราชวังไปปฏิบัติ ดังนั้น กองพระราชพิธีจึง
ไดกําหนดระเบยีบการขอรับหบีเพลิงพระราชทาน ดังนี ้

          1. ใหเจาภาพศพหรือผูแทนเจาภาพ ไปติดตอขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง 
          2. กรณีที่เจาภาพไมสามารถไปรับหีบเพลิงพระราชทางดวยตนเอง จะมอบใหผูอ่ืนไปรับแทนก็ได โดยนําตนเรื่อง
หนังสือมอบฉนัทะ และสําเนาบัตรประจําตัวผูแทนไปแสดงตอเจาหนาที ่
          3. เจาภาพหรือผูแทน ควรไปรับหีบเพลงิกอนกําหนดวนัพระราชทานเพลิงอยางนอย 3 วัน 
          4. ผูที่มารับหีบเพลิงควรแตงกายสุภาพ 
          5. ใหรับหีบเพลิงพระราชทานที่โตะหมูหนาพระบรมฉายาลักษณ 

 

 



หมายเหตุ 
 
          1. เลขาธิการพระราชวัง มีคําสั่งหามเจาหนาที่สํานักพระราชวังเชิญหีบเพลิง
พระราชทานไปปฏิบัติโดยเด็ดขาด   ดังนัน้ เจาภาพตองเปนผูดําเนินการจัดหีบเพลิงพระราชทานเอง 
          2. หามเปด หรือบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารมี ในการพระราชทานเพลิงศพ เม่ือเจาภาพเชิญหบีเพลิงพระราชทาน
ไปถึงมณฑลพิธี 

                    การปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน

          สําหรับกรณีที่มีการขอพระราชทานเพลงิศพ แตศพอยูตางจังหวดั (หางจากสํานักพระราชวังเกิน 50 กิโลเมตร) นั้น  
เม่ือกระทรวงเจาสังกัด ผูวาราชการจังหวัด หรือเจาภาพแลวแตกรณี ไดมหีนังสือแจงมายังสํานักราชวังแลว หากศพนั้นอยูใน
เกณฑ ทางสํานักพระราชวังจะมีหมายรับสั่งแจงใหเจาภาพศพทราบ เพ่ือใหเจาภาพหรือผูแทนไปขอรับหีบเพลิง
พระราชทานทีก่องพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เม่ือไดรับแลวตองปฏิบตัิตามข้ันตอน ดังตอไปนี ้

          1. เชิญหบีเพลิงพระราชทาน ไปวางไวที่ศาลากลางจงัหวัด อําเภอ หรือหนวยงานราชการที่สังกัดในทองที่ หรือทีบ่าน
แลวแตกรณี ควรมีพานรองรับหบีเพลิงพระราชทานนั้นดวย 
          2. เม่ือถึงกําหนดวันพระราชทานเพลิงศพ ใหทางเจาภาพจัดหาเจาหนาที ่หรือญาตทิี่เปนขาราชการแตงเครื่องแบบ
ปกติขาวไวทุกข เพ่ือเชิญหีบศพพระราชทานพรอมดวยพานรอง (หนึ่งหีบตอหนึ่งคน) ไปยังเมรุทีจ่ะประกอบพิธี และกอนที่
จะเชิญข้ึนตั้งบนเมรุนั้น ควรใหศพข้ึนตั้งบนเมรุเรียบรอยกอน แลวจึงเชญิพานหีบเพลิงพระราชทานไปตั้งไวดานศรีษะศพ 
(บนโตะที่ตั้งหบีเพลิงจะตองมผีาปูใหเรียบรอย และหามมิใหนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดวางรวมอยูดวยเปนอันขาด) เม่ือเชิญเรียบรอย
แลวใหผูเชญิคาํนับเคารพศพหนึ่งครั้งแลวจึงลงจากเมร ุ
          3. ขณะที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปนัน้ ตองระมดัระวงักิริยามารยาทโดยสํารวม โดยไมตองทาํความเคารพผูใด 
และไมตองเชญิ หีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผูหนึ่งผูใดเปนอันขาด 
          4. ผูที่ไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ ทั้งประชาชน ขาราชการ และพนักงานลูกจางรัฐวสิาหกิจ ควรแตงกาย
เครื่องแบบไวทกุขตามประเพณีนิยม ในกรณีลูกหลานหรือญาติรวมทั้งผูที่เคารพนับถือผูวายชนม และยังนบัวาเปนการถวาย
พระเกียรต ิ
           5. ผูทีต่ัง้แถวรอรับหีบเพลิงพระราชทานเดินทางไปสูเมรุควรเปนเจาภาพงาน การแตงกายควรแตงกายเครื่องแบบไว
ทุกขตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เปนขาราชการแตงกายปกติขาวไวทุกข 
           6. ระหวางเจาหนาที ่เชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสูเมรุนั้น ประชาชนที่มารวมงานควรนั่งอยูในความสงบโดยมิ
ตองยืนขึ้นไมตองทําความเคารพและไมมีการบรรเลงเพลงอยางใดทั้งสิ้น เพราะยังไมถึงข้ันตอนของพิธีการเจาหนาทีผู่เชิญ
ก็มิใชผูแทนพระองค เปนการปฏิบัติหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมาย 
          7. เม่ือถึงกําหนดเวลาพระราชทานเพลิง ใหเจาภาพเชญิแขกที่มาในงานที่มีอาวุโสสงูสุด ข้ึนเปนประธานจุดเพลิง 

          ประธานในพิธีจุดเพลิงทีอ่าวุโสสูงสดุน้ัน หมายถึง อาวโุสทั้งในดานคณุวุฒิและวัยวฒุิ ทั้งน้ี หากมพีระราชวงศตั้งแต
หมอมเจาข้ึนไป หรือราชสกุล ที่มีเกียรติในราชการ ซึ่งศพหรือทายาทอยูใตบังคับบัญชา หรือผูที่เคารพนับถือแลวสมควร
เชิญบุคคลนั้นเปนประธาน 

          8. ในกรณีที่มีการอานหมายรับสั่ง ประวตัิผูวายชนมสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ควรอานตามลําดบัดังนี้ 
           - หมายรบัสั่ง แสดงถึงการไดรับพระราชทานเพลิงศพ 
           - ประวัตผิูวายชนม เพ่ือประกาศเกียรตคิุณ 
           - สํานึกพระมหากรุณาธิคุณ 
หมายเหตุ การอานหมายรับสั่ง ประวตัิผูวายชนม สํานึกในพระมหากรณุาธิคุณน้ัน เปนขั้นตอนทีส่ามารถเปลีย่นแปลง
แกไขไดตามความเหมาะสม สวนการลงทายสามารถอานชื่อบุคคลผูเปนทายาททั้งหมด หรือจะออกชื่อแตเจาภาพก็ยอม
กระทําได 

 

 

 

 



 

                    ขั้นตอนการพระราชทานเพลิง (หีบเพลิง)

          1. ผูเปนประธานเปดหีบเพลิง 
          2. หยิบเทียนชนวนมอบใหแกเจาหนาที่ผูเชิญถือไว 
          3. หยิบกลองไมขีดไฟจดุเทียนชนวน รอจนเทียนลุกไหมดีแลว 
          4. ผูเปนประธานถวายบงัคม (ไหว) ไปที่หนาหีบเพลิงที่วางอยู หยิบธปู ดอกไมจันทน เทียน จดุไฟหลวงจากเทยีน
ชนวน 
แลวจึงวางไวใตกลางฐานตั้งหีบศพ เปนอันเสร็จพิธี 

 


