
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 

ผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานต้องมีต าแหน่งชั้นและยศดังต่อไปนี้ 
1.  พระสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้น "พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไปและพระภิกษุสามเณร เปรียญธรรม 9 ประโยค 
2.  พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้น "หม่อมเจ้า” ขึ้นไป 
3.  ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ขึ้นไป หรือข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงานที่รับราชการ 2 ปีขึ้นไป 
4.  ข้าราชการฝ่ายทหารทหารต ารวจยศชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยต ารวจตรี ขึ้นไป 
5.  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ "เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” 

(บ.ม.) ขึ้นไป 
6.  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 
7.  ประธานองค์กรต่าง ๆ ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะด ารงต าแหน่ง 
8.  บิดาและมารดาของผู้ด ารงต าแหน่ง องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรที่ก าหนด ในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะ
บุตรด ารงต าแหน่ง 

9.  สมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ถึงแก่กรรมขณะด ารงต าแหน่ง 
10. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบและข้อจ ากัด 
1.  การพระราชทานน้ าหลวงอาบศพทางวัดจะจัดเตรียมสถานที่การรดน้ าศพของแขกโดยเจ้าภาพเชิญแขก รดน้ าศพ

ก่อน เมื่อได้เวลาพระราชทานน้ าหลวงอาบศพเจ้าภาพต้องเชิญผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเป็นประธานใน การรดน้ า
หลวงคนสุดท้าย 

2.  ใกล้เวลาขอรับน้ าหลวงพระราชทาน เจ้าภาพต้องมายืนรอรับน้ าหลวงอาบศพหน้าศาลา เจ้าหน้าที่เชิญน้ าหลวง
อาบศพมาถึงศาลาเจ้าภาพยืนตรงไม่ต้องท าความเคารพ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้แทนพระองค์ 

3.  การขอรับเครื่องเกียรติยศประกอบศพหีบ โกศ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ท าหน้าที่สุก าศพ (น าศพ
บรรจุลงหีบ โกศโถ และโกศแปดเหลี่ยม) ส าหรับโกศไม้ 12 ขึ้นไป ส านักพระราชวัง เป็นผู้ปฏิบัติ ท าสุก าศพ (น า
ศพบรรจุลงโกศ) 

4. ตามพระราโชบายตลอดรัชกาลที่ 10 ไม่อนุญาตให้น าศพลงโกศ ศพที่ได้รับพระราชทานโกศ  เ ค รื่ อ ง
เกียรติยศประกอบศพจึงอนุญาตให้ตั้งโกศประดับหน้าหีบศพได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าโกศเป็นเครื่องเกียรติยศศพที่
ได้รับพระราชทานของผู้เสียชีวิตและเป็นเครื่องหมายแห่งผลของการปฏิบัติราชการหรือการที่ได้ท าประโยชน์
ให้กับบ้านเมือง มาตลอดจึงไม่จ าเป็นต้องมีร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ในนั้นส่วนศพที่ได้รับพระราชทานหีบเกียรติยศ
ประกอบศพต้องบรรจุศพลงหีบเกียรติยศ 

5. ส าหรับศพที่ได้รับหีบเกียรติยศ หีบรองในเจ้าภาพต้องจัดหาเองโดยส านักพระราชวังก าหนดขนาดหีบรองในต้อง
กว้างไม่เกิน 18 นิ้วเนื่องจากต้องน าหีบหลวงไปครอบหีบรองใน ดังนั้น หีบรองในต้องเรียบ ๆ ไม่มีลายเชิงขา 
เพ่ือให้สามารถน าบรรจุศพลงไปในหีบหลวงได้ 

6.  ส าหรับศพที่ได้รับโกศเกียรติยศจะมีปี่กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ าหลวงอาบศพแล้วเจ้าหน้าที่
ประกอบโกศและมีฉัตรเบญจาตั้งประดับ ส่วนหีบใส่ศพเจ้าภาพต้องจัดหาเองจะเป็นแบบหรือขนาดใด    ก็ย่อม
ได้ตามความพอใจ 

7.  ถ้าได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมจะได้รับพระราชทาน ดังนี้ 
 - พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จ านวน 3 คืน คืนละ 4 รูป 



 - ผ้าสบงทอดบังสุกุลถวายพระ 3 คืน คืนละ 4 ผืน (เจ้าภาพเป็นผู้จัดเตรียม) 
 - ปัจจัยถวายพระ 4 รูป ๆ ละ 300 บาท (เจ้าภาพเป็นผู้จัดเตรียม) 
8.  การขอพระราชทานน้ าหลวงจะขอพระราชทานน้ าหลวงอย่างเดียวก็ได้ โดยไม่ขอเครื่องเกียรติยศส่วนศพไหน

ที่มาขอรับน้ าหลวงไม่ทันหรือไม่ทราบจะมาขอเครื่องเกียรติยศย่อมได้ ถ้าเป็นศพหีบจะต้องประกอบหีบเกียรติยศ
และต้องดูขนาดของหีบที่ประกอบอยู่ถ้าใหญ่กว่าหีบหลวงก็ต้องเปลี่ยนหีบ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมจะ
เป็นผู้ถ่ายศพให้ถ้าเป็นศพโกศจะไม่ได้รับพระราชทานพระพิธีธรรมสวด 

9. วันที่ไม่พระราชทานน้ าหลวงอาบศพ คือ 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ 
   บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 - วันศุกร์ (ประเพณีไทยจะไม่เผาศพวันศุกร์จึงไม่พระราชทานเพลิงศพ ส่วนใครที่จะเผาวันศุกร์ก็ไม่ผิด) 
 - วันฉัตรมงคล 
10. กองพระราชพิธีและกองกิจการพิธีการศพ (กระทรวงวัฒนธรรมส่วนหน้า) มาปฏิบัติงานทุกวันไม่เว้น 
 วันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ผู้มีความประสงค์จะขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพต้อง 
 มาก่อนเวลา 15.00 น. เพราะจ ากัดด้วยเวลาการเดินทางและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน 
11. บุคคลผู้ท าลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดินไม่รับพระราชทาน 
 
การจัดเตรียมเพื่อพิธีการพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ 
1.  หีบรองในเจ้าภาพต้องจัดมาให้ ขนาด 18 นิ้ว 
2.  กรณี โกศแปดเหลี่ยมจะได้รับพระราชทาน 
 - พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จ านวน 3 คืน คืนละ 4 รูป 
 - ผ้าสบงทอดบังสุกุลถวายพระ 3 คืน คืนละ 4 ผืน (เจ้าภาพจัดเตรียม) 
 - ปัจจัยถวายพระ 4 รูป ๆ ละ 300 บาท (เจ้าภาพจัดเตรียม) 
เมื่อเจ้าภาพก าหนดสวดอภิธรรมศพครบแล้ว  ศพที่มีเครื่องเกียรติยศประกอบศพเจ้าภาพจะบรรจุศพไว้        รอ
ฌาปนกิจศพต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีไปเก็บเครื่องเกียรติยศกลับเวลาและสถานที่เก็บก่อนล่วงหน้า 1 วัน    ส่วนพิธีบรรจุ
และอุปกรณ์การบรรจุแจ้งทางวัดด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพ 
 
หลักเกณฑก์ารขอพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพ(กรณีปกติ) หลักเกณฑก์ารขอพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพ(กรณี

พิเศษ) 
ผู้มีสิทธ์ิต้องมีต าแหน่งช้ันและยศตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น "พระครูสญัญาบตัร” ขึ้นไปและ
พระภิกษุ สามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค 
2. พระราชวงศ์ตั้งแต่ช้ัน "หม่อมเจ้า” ขึ้นไป 
3. ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปหรือข้าราชการต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบตัิการและประเภททั่วไประดับปฏิบตัิงาน
ที่รับราชการ 2 ปี ขึ้นไป 
4. ข้าราชการฝ่ายทหาร ต ารวจ ยศช้ันร้อยตรี เรือตรี                    
เรืออากาศตรี ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
5. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่   "เบญจม
ดิเรกคณุาภรณ”์(บ.ภ.) และ "เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ข้ึนไป 
6. ผู้ทีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจ์ุลจอมเกล้า 
7. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ "รัตนาภรณ”์ รัชกาลปัจจุบัน 
8. ประธานองค์กรต่าง ๆ ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรี ที่ถึง
แก่กรรมในขณะด ารงต าแหน่ง 
9. บิดาและมารดาของผูด้ ารงต าแหน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
ประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตา่ง ๆ ท่ีก าหนดในรัฐธรรมนูญและ
รัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะบุตรด ารงต าแหน่ง 
10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครทีถ่ึงแก่กรรมในขณะด ารงต าแหน่ง 
11. ผู้ที่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ 

ผู้มีสิทธ์ิตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ช้ันหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง 
2. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญและ
เหรียญชัยสมรภมู ิ
3. บิดามารดาของข้าราชการระดบั 6 ข้ึนไป 
    - ข้าราชการ ประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป 
    - ข้าราชการ ประเภททั่วไประดับช านาญงานข้ึนไป 
4. บิดามารดาของผู้ทีไ่ดร้ับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ "ตริตาภรณ์ช้างเผือก”(ต.ช.) ขึ้นไป 
5. บิดามารดาของข้าราชบริพารในพระองค์ตามระเบยีบ
หนว่ยราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 
6. บิดามารดาของข้าราชการฝ่ายทหาร ต ารวจ ช้ันยศตั้งแต่ 
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันต ารวจโท ขึ้นไป 
7. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง 
8. บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ช้ัน "พระครูสญัญา
บัตร” ขึ้นไป 
9. ผู้ที่บรจิาคร่างกายหรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย 
โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ 
10. ข้าราชการทหาร ต ารวจ ช้ันยศต่ ากว่าสญัญาบัตร         
ทีเ่สียชีวิตขณะปฏิบตัิหน้าที ่
11. ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาต ิ

หมายเหตุ 
1.  บุคคลผู้ท าลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดินไม่พระราชทานน้ าหลวงอาบศพเครื่องเกียรติยศ  
    ประกอบศพ เพลิงศพ และดินฝังศพ 
2. การพระราชทานเพลิงศพนั้นจะต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
 พันปีหลวง 
3.  ตามประเพณีนิยมจะไม่พระราชทานเพลิงศพในวันศุกร์ ส่วนใครที่จะเผาวันศุกร์ก็ไม่ผิด 
 
 
 
 



การยื่นเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพ 
1. การยื่นเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ 
 เจ้าภาพหรือ ทายาทหรือหน่วยงานสังกัดของผู้ถึงแก่กรรมผู้ที่ประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพ 

  ท าหนังสือถึงเลขาธิการส านักพระราชวัง พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้อง ติดต่อยื่นเรื่อง  
 ขอรับพระราชทานเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง  
  โทรศัพท ์02-225-0873 , 02-2218823 หรือ 02-623-5500 ต่อ 2503 - 2511 
  ก. ชื่อต าแหน่งชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม 
  ข. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไรที่ไหนเมื่อใด 
  ค. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง 
 รับกล่องเพลิงหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องรับรอง   

  อาคารกองพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง และรับค าแนะน าข้ันตอนไปปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ 
  กระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนหน้า) ซึ่งที่ท าการตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง อาคารกองพระราชพิธี  
  ส านักพระราชวัง 
2.  การยื่นเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ 

เจ้าภาพหรือทายาทของผู้ถึงแก่กรรมที่ประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษต้องท าหนังสือถึง
เลขาธิการพระราชวัง  โดยระบ ุ
 ชื่อ – สกุลและต าแหน่งของผู้ขอพระราชทาน (กรณีบุตรขอพระราชทานทานให้กับบิดามารดา) 
 ชื่อ – สกุลและประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม 
 ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไรที่ไหนเมื่อใด 
 ระบุคุณงามความดีที่ท าประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอ

พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 
 ระบุวันเวลาสถานที่ท่ีจะประกอบการฌาปนกิจศพ 

3. หลักฐานที่ต้องน ามาเสดงในการขอพระราชทานเพลิงศพมีดังนี้ 
 ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม 
 ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม 
 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม 
 หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใบประกาศเหรียญกล้าหาญเหรียญชัยสมรภูมิ 

- ใบเปลี่ยนชื่อ 

- นามสกุล (ถ้ามี) 

- ทั้งนี้ต้องน าเอกสารต้นฉบับและส าเนามาแนบพร้อมกับหนังสือด้วย 
4. กรณีข้าราชการสังกัดภูมิภาค ด าเนินการยื่นเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพ ได้ที่งานประสาน              ขอ
พระราชทานเพลิง ณ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 
 


