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บันทึกเรือ่ งเล่า
“การขอพระราชทานเพลิงศพ”
การขอพระราชทานเพลิงศพ หลายคนอาจไม่รวู้ า่ มีหลักเกณฑ์ในการขออย่างไรกันบ้าง และมี
ขัน้ ตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพอย่างไรถึงจะถูกต้อง จึงต้องขอความรูจ้ ากผูร้ .ู้ .พีศ่ ริ ณ
ิ ี ถ่ายทอดความรู้
ให้เราทราบเพือ่ จะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
การขอพระราชทานเพลิงศพ มี 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ
ผูม้ ีสทิ ธิได้รับพระราชทานเพลิงศพ ต้องมีตาแหน่งและชัน้ ยศ ดังต่อไปนี้
 พระสมณศักดิ์ ตัง้ แต่ชนั้ “พระครูสญ
ั ญาบัตร” ขึน้ ไป และพระภิกษุ สามเณร
เปรียญธรรม 9 ประโยค
 พระราชวงศ์ ตัง้ แต่ชนั้ “หม่อมเจ้า” ขึน้ ไป
 ผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ์
 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตัง้ แต่ระดับ 3 ขึน้ ไป
 ข้าราชการฝ่ายทหาร ตารวจ ชัน้ ยศร้อยตรี ขึน้ ไป
 พนักงานเทศบาล ตั้งแต่ระดับ 3 ขึน้ ไป
 ผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ตัง้ แต่
“เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ
“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึน้ ไป
 ผูม้ เี กียรติทไี่ ดรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า” (จ.จ.)
หรือ “ตราสืบตระกูล” (ต.จ.) ขึน้ ไป
 ผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบนั
 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ที่ถงึ แก่
กรรมในขณะดารงตาแหน่ง
 รัฐมนตรีทถี่ ึงแก่อนิจกรรม
 ผูท้ ที่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพเิ ศษ
2. หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพเิ ศษ
ผูท้ ี่สมควรได้รบั การพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพเิ ศษ ควรอยูใ่ นหลักเกณฑ์ ดังนี้
 ผูท้ อี่ ยูใ่ นราชสกุล ชัน้ หม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง
 พระสงฆ์ทพี่ ระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให้
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 พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
 ผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
 ผูท้ ที่ าคุณประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติเช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬาระดับชาติ อดีต สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด หรืออดีตสมาชิก
สภาเทศบาล
 ผูท้ ที่ าคุณประโยชน์ เช่น บริจาคเพือ่ การกุศล คิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาท
 บิดา มารดาของข้าราชการผูใ้ หญ่ระดับ 6 ขึน้ ไป
 บิดา มารดาของผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ชา้ งเผือก” (ต.ช.) ขึน้ ไป
 บิดา มารดาของพระสมณศักดิ์ ตัง้ แต่ชนั้ “พระครูสญ
ั ญาบัตร” ขึน้ ไป
 บิดา มารดาของข้าราชการทหาร ตารวจ ตัง้ แต่ระดับพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพัน
ตารวจโท ขึน้ ไป

ขั้นตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพ
1. การขอพระราชทานเพลิงศพ เจ้าภาพหรือทายาทผู้
ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ จะต้องทาหนังสือแจ้งไปยัง
กระทรวงเจ้าสังกัดของผู้ถงึ แก่กรรม โดยระบุ
 ชือ่ ตาแหน่ง ชัน้ ยศ ของผูถ้ ึงแก่กรรม
 ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ทีไ่ หน เมือ่ ใด
 ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง
 มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครือ่ งเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง
 ระบุวนั เวลา สถานทีท่ จี่ ะฌาปนกิจ
2. การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพเิ ศษ เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ
กรณีพเิ ศษ ต้องทาหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ
 ชือ่ -สกุล และประวัตโิ ดยย่อของผูถ้ ึงแก่กรรม
 ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ทีไหน เมือ่ ใด
 ระบุคุณงามความดีทเี่ ป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพเิ ศษ
 ระบุ วัน เวลา สถานทีท่ จี่ ะฌาปนกิจ
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เอกสารประกอบการในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพเิ ศษ
 ใบมรณบัตรของผู้ถงึ แก่กรรม
 ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้ถงึ แก่กรรม
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของทายาทของผูถ้ ึงแก่กรรม
 หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศเหรียญกล้าหาญ หรือ
เหรียญชัยสมรภูมิ ทัง้ นี้ ต้องนาเอกสารต้นฉบับและนาเนาแนบมาพร้อมกับหนังสือด้วย
หมายเหตุ บุคคลผูท้ าลายชีพตนเองไม่พระราชทานเพลิงศพ และเครือ่ งประกอบเกียรติยศ
เอกสารประกอบการขอพระราชทานเพลิงศพ
 สาเนาใบมรณะบัตร จานวน 2 ฉบับ
 สาเนาประกาศการพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ของผูต้ ายในราชกิจจานุเบกษา หรือ
สาเนาประกาศนียบัตรกากับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ของผูต้ าย จานวน 2 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรข้าราชการบานาญ หรือบัตรประชาชนของผูต้ าย
จานวน 2 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนของผูข้ อ จานวน 2 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจานวน 2 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของผูต้ าย 2 ฉบับ

ทัง้ นี้ ข้าราชการบานาญหรือข้าราชการประจาทีถ่ งึ แก่กรรมให้แสดงความจานง พร้อมเอกสาร
ดังกล่าวประกอบการยืน่ เรือ่ งขอพระราชทานเพลิงศพได้ทหี่ น่วยงานต้นสังกัด
3. ติดต่อวัดเพือ่ เตรียมการพระราชทานเพลิงศพ
ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ทัง้ ตามเกณฑ์ทไี่ ด้รบั พระราชทานและกรณีพเิ ศษนัน้ จะต้องไม่ตรง
กับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และวันเฉลิมฉลองสิรริ าชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล (และตามประเพณีนิยมไม่มกี ารเผาศพในวันศุกร์)
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ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน
เนือ่ งจากปัจจุบนั มีผู้ขอพระราชทานเพลิงศพจานวนมาก เลขาธิการพระราชวังได้มีบญ
ั ชาว่าเพลิงที่
พระราชทานไปเผาศพ ณ วัดทีอ่ ยูห่ า่ งจากพระบรมมหาราชวัง นอกรัศมี 50 กิโลเมตร ให้จดั เป็นหีบเพลิง
พระราชทานมอบเจ้าภาพเชิญไปดาเนินการเอง โดยไม่มเี จ้าหน้าที่สานักพระราชวังไปปฏิบตั ิ
ดังนัน้ กองพระราชพิธจี งึ ได้กาหนดระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ดังนี้
 ให้เจ้าภาพศพไปติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทานทีก่ องพระราชพิธี สานักพระราชวัง
 กรณีทเี่ จ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบพระราชทานด้วยตนเองจะมอบให้ผอู้ นื่ ไปรับแทนก็ได้
โดยนาต้นเรือ่ ง หนังสือมอบฉันทะ และสาเนาบัตรประจาตัวผูแ้ ทน ไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่
 เจ้าภาพหรือผูแ้ ทนควรไปรับหีบเพลิงก่อนกาหนดวันพระราชทาน
เพลิงอย่างน้อย 3 วัน
 ผูท้ ี่มารับหีบเพลิงควรแต่งกายสุภาพ
 ให้รบั หีบเพลิงพระราชทานทีโ่ ต๊ะหมูห่ น้าพระบรมฉายาลักษณ์
หมายเหตุ
 การติดต่อขอพระราชทานเพลิงศพทีไ่ ด้ตามเกณฑ์ และกรณีพเิ ศษ ซึง่ ไม่มเี ครือ่ งเกียรติยศ
ประกอบศพ ในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด เจ้าภาพไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้
ยกเว้น กรณีเขตปริมณฑล 50 กิโลเมตร เจ้าภาพจะต้อง
จัดรถรับ - ส่ง เจ้าหน้าทีเ่ ชิญเพลิง
 เลขาธิการพระราชวังมีคาสัง่ ห้ามเจ้าหน้าที่สานักพระราชวังไปปฏิบตั ิโดยเด็ดขาด
ดังนัน้ เจ้าภาพจะต้องเป็นผูด้ าเนินการจัดการหีบเพลิงพระราชทานเอง
 ห้ามเปิด หรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในการพระราชทานเพลิงศพ เมือ่ เจ้าภาพเชิญ
หีบพระราชทานไปถึงมณฑลพิธี
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การปฏิบต
ั ิเกีย่ วกับหีบเพลิงพระราชทาน
สาหรับกรณีที่มกี ารขอพระราชทานเพลิงศพ แต่ศพอยูต่ า่ งจังหวัด (ห่างจากสานักพระราชวัง
เกิน 50 กิโลเมตร) นัน้ เมือ่ กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้วา่ ราชการจังหวัด หรือเจ้าภาพแล้วแต่กรณี ได้มหี นังสือ
แจ้งมายังสานักราชวังแล้ว หากศพนัน้ อยูใ่ นเกณฑ์ ทางสานัก
พระราชวังจะมีหมายรับสัง่ แจ้งให้เจ้าภาพศพทราบ เพือ่ ให้เจ้าภาพ
หรือผูแ้ ทนไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานทีก่ องพระราชพิธี สานัก
พระราชวัง เมือ่ ได้รบั แล้วต้องปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
 เชิญหีบเพลิงพระราชทาน ไปวางไว้ทศี่ าลากลางจังหวัด
อาเภอ หรือหน่วยงานราชการทีส่ ังกัดในท้องที่ หรือทีบ่ า้ นแล้วแต่
กรณี ควรมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนัน้ ด้วย
 เมือ่ ถึงกาหนดวันพระราชทานเพลิงศพ ให้ทางเจ้าภาพ
จัดหาเจ้าหน้าที่ หรือญาติทเี่ ป็นข้าราชการแต่งเครือ่ งแบบปกติขาวไว้
ทุกข์ เพือ่ เชิญหีบศพพระราชทานพร้อมด้วยพานรอง (หนึง่ หีบต่อหนึง่ คน) ไปยังเมรุทจี่ ะประกอบพิธี และ
ก่อนทีจ่ ะเชิญขึน้ ตัง้ บนเมรุนนั้ ควรให้ศพขึน้ ตัง้ บนเมรุเรียบร้อยก่อน แล้วจึงเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไป
ตัง้ ไว้ดา้ นศีรษะศพ (บนโต๊ะทีต่ งั้ หีบเพลิงจะต้องมีผา้ ปูให้เรียบร้อย และห้ามมิให้นาสิ่งหนึง่ สิง่ ใดวางร่วมอยู่
ด้วยเป็นอันขาด) เมือ่ เชิญเรียบร้อยแล้วให้ผเู้ ชิญคานับเคารพศพหนึ่งครัง้ แล้วจึงลงจากเมรุ
 ขณะทีเ่ ชิญหีบเพลิงพระราชทานไปนัน้ ต้องระมัดระวังกิริยามารยาทโดยสารวม โดยไม่ตอ้ งทา
ความเคารพผูใ้ ด และไม่ตอ้ งเชิญ หีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผูห้ นึง่ ผูใ้ ดเป็นอันขาด
 ผูท้ ไี่ ปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ทั้งประชาชน ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
ควรแต่งกายเครือ่ งแบบไว้ทกุ ข์ตามประเพณีนยิ ม ในกรณีลกู หลานหรือญาติรวมทั้งผูท้ เี่ คารพนับถือผูว้ ายชนม์
และยังนับว่าเป็นการถวายพระเกียรติ
 ผูท้ ตี่ งั้ แถวรอรับหีบเพลิงพระราชทานเดินทางไปสูเ่ มรุควรเป็นเจ้าภาพงาน การแต่งกายควร
แต่งกายเครือ่ งแบบไว้ทกุ ข์ตามประเพณีนิยม ในกรณีทเี่ ป็นข้าราชการแต่งกายปกติขาวไว้ทกุ ข์
 ระหว่างเจ้าหน้าที่ เชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสูเ่ มรุนนั้ ประชาชนที่มาร่วมงานควรนัง่ อยู่
ในความสงบโดยมิตอ้ งยืนขึน้ ไม่ตอ้ งทาความเคารพและไม่มกี ารบรรเลงเพลงอย่างใดทัง้ สิน้ เพราะยังไม่ถึง
ขัน้ ตอนของพิธกี ารเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชิญก็มใิ ช่ผู้แทนพระองค์ เป็นการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
 เมือ่ ถึงกาหนดเวลาพระราชทานเพลิง ให้เจ้าภาพเชิญแขกทีม่ าในงานที่มอี าวุโสสูงสุด ขึน้ เป็น
ประธานจุดเพลิง
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ประธานในพิธจี ดุ เพลิงทีอ่ าวุโสสูงสุดนัน้ หมายถึง อาวุโสทัง้ ในด้านคุณวุฒแิ ละวัยวุฒิ ทัง้ นี้
หากมีพระราชวงศ์ตงั้ แต่หม่อมเจ้าขึน้ ไปหรือราชสกุล ทีม่ เี กียรติในราชการ ซึง่ ศพหรือทายาทอยูใ่ ต้บังคับ
บัญชา หรือผูท้ เี่ คารพนับถือแล้วสมควรเชิญบุคคลนัน้ เป็นประธาน
 ในกรณีทมี่ กี ารอ่านหมายรับสั่ง ประวัตผิ ู้วายชนม์สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ควรอ่าน
ตามลาดับดังนี้
- หมายรับสั่ง แสดงถึงการได้รบั พระราชทานเพลิงศพ
- ประวัติผวู้ ายชนม์ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
- สานึกพระมหากรุณาธิคุณ หมายเหตุ การอ่านหมายรับสัง่ ประวัตผิ ู้วายชนม์ สานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณนัน้ เป็นขัน้ ตอนทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ส่วนการลงท้ายสามารถ
อ่านชือ่ บุคคลผูเ้ ป็นทายาททัง้ หมด หรือจะออกชือ่ แต่เจ้าภาพก็ยอ่ มกระทาได้
ขัน้ ตอนการพระราชทานเพลิง (หีบเพลิง)
 ผูเ้ ป็นประธานเปิดหีบเพลิง
 หยิบเทียนชนวนมอบให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชิญถือไว้
 หยิบกล่องไม้ขดี ไฟจุดเทียนชนวน รอจนเทียนลุกไหม้ดแี ล้ว
 ผูเ้ ป็นประธานถวายบังคม (ไหว้) ไปทีห่ น้าหีบเพลิงทีว่ างอยู่ หยิบธูป ดอกไม้จนั ทน์ เทียน
จุดไฟหลวงจากเทียนชนวน แล้วจึงวางไว้ใต้กลางฐานตัง้ หีบศพ เป็นอันเสร็จพิธี

