การขอพระราชทานเพลิงศพ
หลักเกณฑในการขอพระราชทานเพลิงศพ
ผูมส
ี ท
ิ ธิ์ไดรับพระราชทานเพลิงหลวง และหีบเพลิงตองมีตําแหนงและชั้นยศ ดังตอไปนี้
1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแตชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
2. พระราชวงศ ตั้งแตชั้น “หมอมเจา” ขึ้นไป
3. ผูที่ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์
4. ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
5. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ยศชั้นรอยตรี ขึ้นไป
6. พนักงานเทศบาลตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
7. ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตั้งแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ” (บ.ภ.) และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย”
(บ.ม.) ขึ้นไป
8. ผูมีเกียรติที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา” (จ.จ.) หรือ “ตราสืบตระกูล” (ต.จ.) ขึ้นไป
9. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ” รัชกาลปจจุบัน
10. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ที่ถึงแกกรรมในขณะดํารง
ตําแหนง
11. รัฐมนตรีที่ถึงแกอนิจกรรม
12. ผูทท
ี่ รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หลักเกณฑในการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ
ผูท
 ี่สมควรไดรับการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ควรอยูในหลักเกณฑ ดังนี้
1. ผูที่อยูใ นราชสกุล ชั้นหมอมราชวงศและหมอมหลวง
2. พระสงฆที่พระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
4. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
5. ผูที่ไดทําประโยชนใหกับประเทศชาติ เชน ศิลปนแหงชาติ นักกีฬาระดับชาติ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อดีต
สภารางรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดหรืออดีตสมาชิกสภาเทศบาล
6. ผูทท
ี่ ําประโญชน เชน บริจาคเพื่อการกุศล คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 300,000 บาท บริจาครางกายหรืออวัยวะ
7. บิดามารดาของขาราชการชัน
้ ผูใ หญระดับ 6 ขึ้นไป
8. บิดามารดาของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “ตติตาภรณชา งเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป
9. บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแตชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
10. บิดามารดาของขาราชการทหาร ตํารวจ ตั้งแตระดับพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตํารวจโท ขึ้นไป

ขั้นตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพ
1. การขอพระราชทานเพลิงศพ : เจาภาพหรือทายาทผูประสงคขอพระราชทานเพลิงศพ จะตองทําหนังสือแจงไปยัง
กระทรวงเจาสังกัดของผูถึงแกกรรม โดยระบุ
- ชื่อ ตําแหนง ชั้น ยศ ของผูถึงแกกรรม
- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
- ไดรับพระราชทานเครือ
่ งราชอิสริยาภรณอะไรบาง
- มีความประสงคจะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอยางใดบาง
- ระบุวัน เวลา สถานทีท
่ ฌ
ี่ าปนกิจ
2. การขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ : เจาภาพหรือทายาท
ผูประสงคขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ ตองทําหนังสือถึงเลขาธิการสํานักพระราชวัง โดยระบุ
- ชื่อ - สกุล และประวัตโิ ดยยอของผูถงึ แกกรรม
- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
- ระบุคุณงามความดีที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ หรือคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑการพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ
หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษนั้น จะตองนําหลักฐานมาแสดง
แกเจาหนาที่ ดังนี้
- ใบมรณบัตรของผูถ
 ึงแกกรรม
- ใบทะเบียนบานของทายาทผูถ
 ึงแกกรรม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการของทายาทของผูถ
 ึงแกกรรม
- หนังสือรับรองจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศ เหรียญกลาหาญ หรือเหรียญชัยสมรภูมิ ทั้งนี้
ตองนําเอกสาร ตนฉบับและสําเนาแนบมาพรอมกับหนังสือดวย
3. ติดตอวัดเพื่อเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ : ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ทั้งตามเกณฑที่ไดรับพระราชทาน
และกรณีพิเศษนั้นจะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และวันเฉลิมฉลองสิริราช
สมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล (และตามประเพณีนิยมไมมีการเผาศพในวันศุกร)

ขอกําหนดของกองพระราชพิธี
1. ผูมีสท
ิ ธิไดรับพระราชทานเพลิง ถาจะพระราชทานในตางจังหวัด (นอกเขตรัศมี 50 ก.ม. จากพระบรมมหาราชวัง)
ยกเวนปริมณฑลใกลกรุงเทพ ฯ ทางสํานักพระราชวังจะไดจด
ั หีบเพลิงใหกระทรวงเจาสังกัดรับไปพระราชทานเพลิง หรือให
เจาภาพศพไปติดตอขอรับหีบเพลิง หรือใหเจาภาพไปติดตอขอรับ หีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง
2. กรณีพระราชทานเพลิงศพ ทั้งตามเกณฑที่ไดรับพระราชทานและกรณีพิเศษ ที่ไมมีเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
ในกรุงเทพฯ ทางสํานักพระราชวัง จะไดจด
ั เจาพนักงานเชิญเพลิงหลวง ไปพระราชทานโดยรถยนตหลวง ทั้งนี้ เจาภาพไม
ตองเสียคาใชจา ยใด ๆ ทั้งสิ้นยกเวนปริมณฑลในรัศมี 50 กิโลเมตร จากพระบรมมหาราชวัง เจาภาพจะตองจัดรถรับ – สง
ใหเจาหนาที่เชิญเพลิงดวย
3. สําหรับเครื่องประกอบเกียรติยศ ไดแก หีบ โกศ ฉัตรตั้ง นั้นทางสํานักพระราชวังจะไดเชิญไปประกอบและแตงตั้ง
ไว มีกําหนดเพียง 7 วันเมื่อพนไปแลว เจาภาพหรือทายาทยังไมกําหนดพระราชทานเพลิง ถาทางราชการมีความจําเปน ก็จะ
ถอนสวนประกอบลองนอกของหีบ หรือ โกศไปใชราชการตอไป
4. ในการพระราชทานเพลิงนั้น เมื่อเจาหนาที่เชิญเพลิงพระราชทานหรือเจาภาพเชิญหีบไปถึงมณฑลพิธี ในการนี้หา ม
เปดหรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องจากเปนการไมเหมาะสม
5. เจาภาพงานพระราชทานเพลิงศพ ควรโทรศัพทตด
ิ ตอกับเจาหนาทีก
่ องพระราชพิธี เพื่อยืนยันกอนวันพระราชทาน
เพลิง 7 วัน ที่หมายเลขโทรศัพท 0 2222 2735 หรือ 0 2221 0873 เฉพาะเพลิงที่เชิญโดยเจาหนาที่

การขอรับและการปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน
เนื่องจากปจจุบันนั้น มีผูขอพระราชทานเพลิงศพเปนจํานวนมาก เลขาธิการพระราชวังไดมีบญ
ั ชาวา เพลิงที่
พระราชทานไปเผาศพ ณ วัดทีอ
่ ยูตางจังหวัดหรือปริมณฑลซึ่งหางจากพระบรมมหาราชวังนอกรัศมี 50 ก.ม. ใหจด
ั เปนหีบ
เพลิงพระราชทานมอบเจาภาพเชิญไปดําเนินการเอง โดยไมมีเจาหนาที่ สํานักพระราชวังไปปฏิบัติ ดังนั้น กองพระราชพิธจ
ี ึง
ไดกําหนดระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ดังนี้
1. ใหเจาภาพศพหรือผูแ
 ทนเจาภาพ ไปติดตอขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง
2. กรณีที่เจาภาพไมสามารถไปรับหีบเพลิงพระราชทางดวยตนเอง จะมอบใหผูอื่นไปรับแทนก็ได โดยนําตนเรื่อง
หนังสือมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัวผูแ
 ทนไปแสดงตอเจาหนาที่
3. เจาภาพหรือผูแ
 ทน ควรไปรับหีบเพลิงกอนกําหนดวันพระราชทานเพลิงอยางนอย 3 วัน
4. ผูที่มารับหีบเพลิงควรแตงกายสุภาพ
5. ใหรับหีบเพลิงพระราชทานที่โตะหมูห
 นาพระบรมฉายาลักษณ

หมายเหตุ
1. เลขาธิการพระราชวัง มีคําสั่งหามเจาหนาที่สํานักพระราชวังเชิญหีบเพลิง

พระราชทานไปปฏิบัติโดยเด็ดขาด

ดังนัน
้ เจาภาพตองเปนผูดําเนินการจัดหีบเพลิงพระราชทานเอง
2. หามเปด หรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการพระราชทานเพลิงศพ เมื่อเจาภาพเชิญหีบเพลิงพระราชทาน
ไปถึงมณฑลพิธี

การปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน
สําหรับกรณีที่มีการขอพระราชทานเพลิงศพ แตศพอยูต
 างจังหวัด (หางจากสํานักพระราชวังเกิน 50 กิโลเมตร) นั้น
เมื่อกระทรวงเจาสังกัด ผูวา ราชการจังหวัด หรือเจาภาพแลวแตกรณี ไดมห
ี นังสือแจงมายังสํานักราชวังแลว หากศพนั้นอยูใน
เกณฑ ทางสํานักพระราชวังจะมีหมายรับสั่งแจงใหเจาภาพศพทราบ เพื่อใหเจาภาพหรือผูแ
 ทนไปขอรับหีบเพลิง
พระราชทานทีก
่ องพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เมื่อไดรับแลวตองปฏิบต
ั ิตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. เชิญหีบเพลิงพระราชทาน ไปวางไวที่ศาลากลางจังหวัด อําเภอ หรือหนวยงานราชการที่สังกัดในทองที่ หรือทีบ
่ าน
แลวแตกรณี ควรมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนั้นดวย
2. เมื่อถึงกําหนดวันพระราชทานเพลิงศพ ใหทางเจาภาพจัดหาเจาหนาที่ หรือญาติที่เปนขาราชการแตงเครื่องแบบ
ปกติขาวไวทุกข เพื่อเชิญหีบศพพระราชทานพรอมดวยพานรอง (หนึ่งหีบตอหนึ่งคน) ไปยังเมรุทจ
ี่ ะประกอบพิธี และกอนที่
จะเชิญขึ้นตั้งบนเมรุนั้น ควรใหศพขึ้นตั้งบนเมรุเรียบรอยกอน แลวจึงเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปตั้งไวดานศีรษะศพ
(บนโตะที่ตั้งหีบเพลิงจะตองมีผาปูใหเรียบรอย และหามมิใหนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดวางรวมอยูด
 วยเปนอันขาด) เมื่อเชิญเรียบรอย
แลวใหผูเชิญคํานับเคารพศพหนึ่งครั้งแลวจึงลงจากเมรุ
3. ขณะที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปนัน
้ ตองระมัดระวังกิริยามารยาทโดยสํารวม โดยไมตองทําความเคารพผูใด
และไมตองเชิญ หีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผูห
 นึ่งผูใดเปนอันขาด
4. ผูที่ไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ ทั้งประชาชน ขาราชการ และพนักงานลูกจางรัฐวิสาหกิจ ควรแตงกาย
เครื่องแบบไวทก
ุ ขตามประเพณีนิยม ในกรณีลูกหลานหรือญาติรวมทั้งผูท
 ี่เคารพนับถือผูวายชนม และยังนับวาเปนการถวาย
พระเกียรติ
5. ผูทต
ี่ งั้ แถวรอรับหีบเพลิงพระราชทานเดินทางไปสูเ มรุควรเปนเจาภาพงาน การแตงกายควรแตงกายเครื่องแบบไว
ทุกขตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เปนขาราชการแตงกายปกติขาวไวทุกข
6. ระหวางเจาหนาที่ เชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสูเมรุนั้น ประชาชนที่มารวมงานควรนั่งอยูใ นความสงบโดยมิ
ตองยืนขึ้นไมตอ
 งทําความเคารพและไมมีการบรรเลงเพลงอยางใดทั้งสิ้น เพราะยังไมถึงขัน
้ ตอนของพิธีการเจาหนาทีผ
่ ูเชิญ
ก็มิใชผูแทนพระองค เปนการปฏิบัติหนาทีต
่ ามที่ไดรับมอบหมาย
7. เมื่อถึงกําหนดเวลาพระราชทานเพลิง ใหเจาภาพเชิญแขกที่มาในงานที่มีอาวุโสสูงสุด ขึ้นเปนประธานจุดเพลิง
ประธานในพิธีจุดเพลิงทีอ
่ าวุโสสูงสุดนัน
้ หมายถึง อาวุโสทั้งในดานคุณวุฒิและวัยวุฒิ ทั้งนี้ หากมีพระราชวงศตั้งแต
หมอมเจาขึ้นไป หรือราชสกุล ที่มีเกียรติในราชการ ซึ่งศพหรือทายาทอยูใตบังคับบัญชา หรือผูท
 ี่เคารพนับถือแลวสมควร
เชิญบุคคลนั้นเปนประธาน
8. ในกรณีที่มีการอานหมายรับสั่ง ประวัติผูวายชนมสาํ นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ควรอานตามลําดับดังนี้
- หมายรับสั่ง แสดงถึงการไดรับพระราชทานเพลิงศพ
- ประวัตผ
ิ ูวายชนม เพื่อประกาศเกียรติคุณ
- สํานึกพระมหากรุณาธิคุณ

หมายเหตุ การอานหมายรับสั่ง ประวัติผวู ายชนม สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้น เปนขั้นตอนทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง
แกไขไดตามความเหมาะสม สวนการลงทายสามารถอานชื่อบุคคลผูเปนทายาททั้งหมด หรือจะออกชื่อแตเจาภาพก็ยอม
กระทําได

ขั้นตอนการพระราชทานเพลิง (หีบเพลิง)
1. ผูเปนประธานเปดหีบเพลิง
2. หยิบเทียนชนวนมอบใหแกเจาหนาที่ผูเชิญถือไว
3. หยิบกลองไมขีดไฟจุดเทียนชนวน รอจนเทียนลุกไหมดีแลว
4. ผูเปนประธานถวายบังคม (ไหว) ไปที่หนาหีบเพลิงที่วางอยู หยิบธูป ดอกไมจันทน เทียน จุดไฟหลวงจากเทียน
ชนวน
แลวจึงวางไวใตกลางฐานตั้งหีบศพ เปนอันเสร็จพิธี

