
หลักเกณฑในการขอพระราชทานเพลิงศพ 

ผูมีสิทธิ์ไดรับพระราชทานเพลิงศพ ตองมีตําแหนงชั้นและยศ ดังตอไปนี้ 

1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแตชั้น "พระครูสัญญาบัตร" ขึ้นไป 

2. พระราชวงศ ตั้งแตชั้น "หมอมเจา" ขึ้นไป 

3. ผูที่ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 

4. ขาราชการพลเรอืนสามัญตั้งแตระดับ 3 ขั้นไป 

5. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ยศชั้นรอยตรี ขึ้นไป 

6. พนักงานเทศบาลตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 

7. ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ตั้งแต "เบญจมดิเรกคุณาภรณ"(บ.ภ.)และ "เบญจมาภรณมงกุฏ

ไทย" (บ.ม.) ขึ้นไป 

8. ผูมีเกียรติที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ "จุลจอมเกลา" (จ.จ.) หรือ "ตราสืบตระกูล" (ต.จ.) ขึ้นไป 

9. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญ "รัตนาภรณ" รัชกาลปจจุบัน

10. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ที่ถึงแกกรรม

11. รัฐมนตรีที่ถึงแกอนิจกรรม

12. ผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เปนกรณีพิเศษ

หมายเหตุ   บุคคลผูทําลายชีพตนเอง ไมพระราชทานเพลิงศพ และเครื่องประกอบเกียรติยศ
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ผูที่สมควรไดรับการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ควรอยูใน

หลักเกณฑ ดังนี้

1. บิดามารดาของขาราชการระดับ 6 ขึ้นไป 

2. บิดามารดาของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

     "ตริตาภรณชางเผือก" (ต.ช.) ขึ้นไป 

3. ผูบริจาคทรัพยสินเพื่อการกุศล คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 500,000.-บาท

4. ผูที่บริจาครางกายหรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ หรือ

สถานศึกษา เพื่อประโยชนทางการแพทย

หมายเหตุ  บุคคลผูทําลายชีพตนเองและผูตองอาญาแผนดิน ไมพระราชทานเพลิงศพ 

และเครื่องประกอบเกียรติยศ
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1. การขอพระราชทานเพลิงศพ : เจาภาพหรือทายาท ผูประสงคขอพระราชทานเพลิงศพ จะตองทํา

หนังสือแจงไปยังกระทรวงเจาสังกัดของผูถึงแกกรรม โดยระบุ- ชื่อ ตําแหนง ชั้น ยศ ของผูที่ถึง

แกกรรม

- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด

- ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอะไรบาง

- มีความประสงคจะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอยางไรบาง

- ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะฌาปนกิจ

2. การขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ : เจาภาพหรือทายาท ผูประสงคขอพระราชทานเพลิง

ศพเปนกรณีพิเศษ ตองทําหนังสือถึง เลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ .......

- ชื่อ-สกุล ปละประวัติโดยยอของผูถึงแกกรรม

- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด

- ระบุคุณงามความดีที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ หรือคุณสมบัติตามหลักเกณฑการพิจารณา

  การขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ- ระบุ วัน เวลา สถานที่ ที่จะฌาปนกิจ
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หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษนั้น จะตองนําหลักฐานมา

แสดงแกเจาหนาที่ ดังนี้ 

- ใบมรณบัตรของผูถึงแกกรรม 

- ทะเบียนบานของทายาทของผูถึงแกกรรม

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการของทายาทของผูถึงแกกรรม

- หนังสือรับรองจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศเหรียญกลาหาญ หรือ

เหรียญชัยสมรภูมิ 

  ทั้งนี้ ตองนําเอกสารตนฉบับและสําเนาแนบมาพรอมกับหนังสือดวย

3. ติดตอวัดเพื่อเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ :     ในการขอพระราชทานเพลิงศพทั้งตามเกณฑที่

ไดรับพระราชทานและกรณีพิเศษนั้น จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันเฉลิม

ฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล (และตามประเพณีนิยมไมมีการเผาศพในวันศุกร)
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สําหรับกรณีที่มีการขอพระราชทานเพลิงศพ แตศพอยูตางจังหวัด (หางจากสํานักพระราชวัง

เกิน 50กิโลเมตร) นั้น เมื่อกระทรวงเจาสังกัด ผูวาราชการจังหวัด หรือเจาภาพแลวแตกรณี ไดมี

หนังสือแจงมายังสํานักราชวังแลว หากศพนั้นอยูในเกณฑ ทางสํานักพระราชวังจะมีหมายรับสั่งแจง

ใหเจาภาพศพทราบ เพื่อใหเจาภาพหรือผูแทนไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี 

สํานักพระราชวัง เมื่อไดรับแลวตองปฏิบัติตามขั้นตอน ดังตอไปนี้

1. เชิญหีบเพลิงพระราชทาน ไปวางไวทีศ่าลากลางจังหวัด อําเภอ หรือหนวยงานราชการที่สังกัดใน

ทองที่ หรือที่บานแลวแตกรณี ควรมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนั้นดวย 

2. เมื่อถึงกําหนดวันพระราชทานเพลิงศพ ใหทางเจาภาพจัดหาเจาหนาที่ หรือญาติที่เปนขาราชการ

แตงเครื่องแบบปกติขาวไวทกุข เพื่อเชิญหีบศพพระราชทานพรอมดวยพานรอง (หนึ่งหีบตอหนึ่ง

คน) ไปยังเมรุที่จะประกอบพิธี และกอนที่จะเชิญขึ้นตั้งบนเมรุนั้น ควรใหศพขึ้นตั้งบนเมรุเรียบรอย

กอน แลวจึงเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปตั้งไวดานศีรษะศพ (บนโตะที่ตั้งหีบเพลิงจะตองมีผาปู

ใหเรียบรอย และหามมิใหนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดวางรวมอยูดวยเปนอันขาด) เมื่อเชิญเรียบรอยแลวใหผูเชิญ

คํานับเคารพศพหนึ่งครั้งแลวจึงลงจากเมรุ 
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3. ขณะที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปนั้น ตองระมัดระวังกิริยามารยาทโดยสํารวม โดยไมตองทําความ

เคารพผูใด และไมตองเชิญ หีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผูหนึ่งผูใดเปนอันขาด 

4. ผูที่ไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ ทั้งประชาชน ขาราชการ และพนักงานลูกจางรัฐวิสาหกิจ ควรแตง

กายเครื่องแบบไวทกุขตามประเพณีนิยม ในกรณีลูกหลานหรือญาติรวมทั้งผูที่เคารพนับถือผูวายชนม 

และยังนับวาเปนการถวายพระเกียรติ

5. ผูที่ตั้งแถวรอรับหีบเพลิงพระราชทานเดินทางไปสูเมรุควรเปนเจาภาพงาน การแตงกายควรแตงกาย

เครื่องแบบไวทุกขตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เปนขาราชการแตงกายปกติขาวไวทุกข 

6. ระหวางเจาหนาที่ เชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสูเมรุนั้น ประชาชนที่มารวมงานควรนั่งอยูในความ

สงบโดยมิตองยืนขึ้นไมตองทําความเคารพและไมมีการบรรเลงเพลงอยางใดทั้งสิ้น เพราะยังไมถึง

ขั้นตอนของพิธีการเจาหนาที่ผูเชิญก็มิใชผูแทนพระองค เปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

7. เมื่อถึงกําหนดเวลาพระราชทานเพลิง ใหเจาภาพเชิญแขกที่มาในงานที่มีอาวุโสสูงสุด ขึ้นเปนประธาน

จุดเพลิง

ประธานในพิธีจุดเพลิงที่อาวุโสสูงสุดนั้น หมายถึง อาวุโสทั้งในดานคุณวุฒิและวัยวุฒิ ทั้งนี้ 

หากมีพระราชวงศตั้งแตหมอมเจาขึ้นไป หรือราชสกุล ที่มีเกียรติในราชการ ซึ่งศพหรือทายาทอยูใต

บังคับบญัชา หรือผูที่เคารพนับถือแลวสมควรเชิญบคุคลนั้นเปนประธาน



8. ในกรณีที่มกีารอานหมายรบัสั่ง ประวัตผิูวายชนมสํานึกในพระมหากรุณาธคิณุ 

ควรอานตามลําดับดงันี้ - หมายรับสั่ง แสดงถึงการไดรบัพระราชทานเพลิงศพ - 

ประวัติผูวายชนม เพื่อประกาศเกียรตคิณุ - สํานึกพระมหากรุณาธคิณุ 

หมายเหตุ การอานหมายรับสั่ง ประวัติผูวายชนม สํานึกในพระมหากรุณาธคิณุนั้น 

เปนขั้นตอนที่สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดตามความเหมาะสม สวนการลงทาย

สามารถอานชื่อบุคคลผูเปนทายาททั้งหมด หรือจะออกชื่อแตเจาภาพก็ยอม

กระทําได
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1. ผูเปนประธานเปดหีบเพลิง 

2. หยิบเทียนชนวนมอบใหแกเจาหนาที่ผูเชิญถือไว 

3. หยิบกลองไมขีดไฟจุดเทียนชนวน รอจนเทียนลุกไหมดีแลว

4. ผูเปนประธานถวายบังคม (ไหว) ไปที่หนาหีบเพลิงที่วางอยู หยิบธูป ดอกไมจันทน 

เทียน จุดไฟหลวงจากเทียนชนวน แลวจึงวางไวใตกลางฐานตั้งหีบศพ เปนอันเสร็จ

พิธี
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หนังสือกราบบังคมทูลลา 
 

วันท่ี   28   สิงหาคม   พ.ศ. 2552 
 

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 
 
  ดอกไมธูปเทียนของขาพระพุทธเจา นาย..............................................  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ทวีติยาภรณ ชางเผือก   อายุ  82  ป   ขาราชการบํานาญ  ระดับ 7   สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
  ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา   เนื่องจากถึงแกกรรมดวยโรคหัวใจลมเหลว
เฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม  2552 เวลา 04.00 น. 
 
 
 
    ควรมิควรสุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ 
 
 

ตัวอยาง 

Kanokporn
Typewriter
เอกสารแนบ 6



 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    
                                                            ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 

                              อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

               กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง    ขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ 

เรียน    เลขาธิการพระราชวัง 

สิ่งที่สงมาดวย ๑.  สําเนาใบมรณบัตร    จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน (ผูถึงแกกรรม/ทายาท) จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผูถึงแกกรรม) จํานวน ๑ ฉบับ 

๔.  สําเนาบัตรขาราชการ (ทายาท)  จํานวน ๑ ฉบับ 

  ดวย นางสาว................................. ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณทวีติยาภรณชางเผือก             
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แจงวา นาง..................................... ผูเปนมารดาไดถึงแกกรรมดวยโรคชราภาพ           
ที่บานเลขที่ ๒๑๗/๓๒ หมูที่ ๓ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๗ เจาภาพซึ่งเปนบุตรีมีความประสงคจะขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ เพื่อเปนเกียรติแก 
นาง............................................... ผูเปนมารดาและวงศตระกูล ในวันจันทรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา 
๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดชองลม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพิจารณาแลวเห็นวา นางสาว................................. เปนผูมี
ความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตยสุจริตและประกอบคณุงามความดีเสมอมา ตลอดจนเปนผูมีความกตัญูกตเวทีตอ
มารดา สมควรขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษใหแก นาง………………………………….. ผูเปนมารดา            
เพื่อเปนเกียรติแกผูวายชนมและวงศตระกูลสืบไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณาดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
                       ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                       (นายพิชิต  เรืองแสงวัฒนา) 
                                        รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                                        อธิการบดหีาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โทร.หาดใหญ   ๐ ๗๔๕๕ ๘๙๔๔ 
โทร.กรุงเทพฯ  ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๕๘-๖๐ 
โทรสาร          ๐ ๗๔๕๕ ๘๙๐๓ 
E-mail : personnel@group.psu.ac.th 

ตัวอยาง                  
ขอใหบิดามารดา 



 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ๑๕ ถนนกาญจนวณิชย 

อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐  

             มีนาคม  ๒๕๕๘    

เรื่อง    ขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ แกผูบริจาครางกายเพื่อการศึกษา 
          ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  

เรียน    เลขาธิการพระราชวัง 

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาใบมรณบัตร   จํานวน  ๙๒  ฉบับ 

  ดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดจัดพิธีฌาปนกิจศพอาจารยใหญ               
ที่บริจาครางกายใหเปนวิทยาทานเพื่อการศึกษาวิชามหกายวิภาคศาสตร สําหรับแพทย นักศึกษาแพทยศาสตร              
ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร การแพทยแผนไทย เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นักศึกษา
แพทยศาสตร ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และนักศึกษาแพทยศาสตร กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป และในปนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความประสงคจะขอ
พระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิ เศษแกผูบริจาครางกาย เพื่อการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน                             
๙๒ ราง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานวัดคลองเรียน อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ
แกผูบริจาครางกาย เพื่อเปนวิทยาทานแกบุตรหลานไดศึกษาเรียนรู นําความรูไปชวยเหลือผูอื่น สังคม                
และประเทศชาติ จึงนับเปนการบริจาคที่ควรคาแกการสรรเสริญยิ่ง เพื่อเปนเกียรติแกผูวายชนมและ                    
วงศตระกูลสืบไป   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายพิชิต  เรืองแสงวัฒนา) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
กองการเจาหนาที่ 
โทร.หาดใหญ   ๐ ๗๔๕๕ ๘๙๔๔        
โทร.กรุงเทพฯ  ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๕๘-๖๐ 
โทรสาร          ๐ ๗๔๕๕ ๘๙๐๓  
E-mail : personnel@group.psu.ac.th 

ตัวอยาง                  




