การขอพระราชทานเพลิงศพ
1 หลักเกณฑ์ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ
ผูม้ ีสิทธิ ได้รับพระราชทานเพลิงหลวง และหี บเพลิง ต้องมีตาํ แหน่งชันและยศ ดังต่อไปนี
1. พระสมณศักดิ ตังแต่ช นั “พระครู สัญญาบัตร” ขึนไป
2. พระราชวงศ์ ตังแต่ช นั “หม่อมเจ้า” ขึนไป
3. ผูท้ ี(ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ
4. ข้าราชการพลเรื อนสามัญตังแต่ระดับ 3 ขึนไป
5. ข้าราชการฝ่ ายทหาร ตํารวจ ยศชันร้อยตรี ขึนไป
6. พนักงานเทศบาลตังแต่ระดับ 3 ขึนไป
7. ผูท้ ี(ได้รับพระราชทานเครื( องราชอิสริ ยาภรณ์ ตังแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ
“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึนไป
8. ผูม้ ีเกียรติที(ได้รับพระราชทานเครื( องราชอิสริ ยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า” (จ.จ.) หรื อ
“ตราสื บตระกูล” (ต.จ.) ขึนไป
9. ผูท้ ี(ได้รับพระราชทานเหรี ยญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปั จจุบนั
10. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ที(ถึงแก่กรรม
ในขณะดํารงตําแหน่ง
11. รัฐมนตรี ที(ถึงแก่อนิจกรรม
12. ผูท้ ี(ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ เป็ นกรณี พิเศษเอกสารประกอบการเสนอขอมีบตั รประจําตัว
หมายเหตุ บุคคลผูท้ าํ ลายชีพตนเอง ไม่พระราชทานเพลิงศพ และเครื( องประกอบเกียรติยศ
2 ข้ อกําหนดของกองพระราชพิธี
1. ผูม้ ีสิทธิ ได้รับพระราชทานเพลิง ถ้าจะพระราชทานในต่างจังหวัด (นอกเขตรัศมี 50 ก.ม. จาก
พระบรมมหาราชวัง)ยกเว้นปริ มณฑลใกล้กรุ งเทพฯ ทางสํานักพระราชวังจะได้จดั หี บเพลิงให้
กระทรวงเจ้าสังกัดรับไปพระราชทานเพลิง หรื อให้เจ้าภาพศพไปติดต่อขอรับหี บเพลิงพระราชทาน
ที(กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง
2. กรณี พระราชทานเพลิงศพ ทังตามเกณฑ์ที(ได้รับพระราชทานและกรณี พิเศษ ที(ไม่มีเครื( องเกียรติยศ
ประกอบศพในกรุ งเทพฯ ทางสํานักพระราชวัง จะได้จดั เจ้าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพระราชทาน
โดยรถยนต์หลวง ทังนี เจ้าภาพไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทังสิ น ยกเว้นกรณี ปริ มณฑลในรัศมี 50 ก.ม.
จากพระบรมมหาราชวัง เจ้าภาพจะต้องจัดรถยนต์ รับ-ส่ ง ให้กบั เจ้าหน้าที(เชิญเพลิงด้วย
3. สําหรับเครื( องประกอบเกียรติยศ ได้แก่ หี บ โกศฉัตรตัง นันทางสํานักพระราชวังจะได้เชิ ญไปประกอบ
และแต่งตังไว้ มีกาํ หนดเพียง 7 วัน เมื(อพ้นไปแล้ว เจ้าภาพหรื อทายาทยังไม่กาํ หนดพระราชทานเพลิง
ถ้าทางราชการมีความจําเป็ น ก็จะถอนส่ วนประกอบลองนอกของหี บหรื อโกศไปใช้ในราชการต่อไป
4. ในการพระราชทานเพลิงศพนัน เมื(อเจ้าหน้าที(เชิ ญเพลิงพระราชทาน หรื อเจ้าภาพเชิ ญหี บเพลิงไปถึง
มณฑลพิธีในการนีหา้ มเปิ ดหรื อบรรเลงเพลงสรรเสริ ญพระบารมีเนื( องจากเป็ นการไม่เหมาะสม
/หลักฐาน...

-23 หลักฐานประกอบการขอพระราชทานเพลิง
1. สําเนาใบมรณบัตรของผูถ้ ึงแก่กรรม
2. สําเนาทะเบียนบ้านของทายาท (ผูข้ อ) และของผูถ้ ึงแก่กรรม
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ ของทายาท (ผูข้ อ) และของผูถ้ ึงแก่กรรม
4 ขันตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพ
1. เจ้าภาพ หรื อทายาท ผูป้ ระสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ/ขอพระราชทานเพลิงศพจะต้องทําหนังสื อ
แจ้งความประสงค์มายังสํานัก (ผ่านหัวหน้าตามสายงาน) โดยให้ระบุขอ้ ความที(สาํ คัญ ดังนี
 ชื(อ ตําแหน่ง ชัน ยศ ของผูถ้ ึงแก่กรรม
 ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที(ไหน เมื(อใด
 ได้รับพระราชทานเครื( องราชอิสริ ยาภรณ์อะไรบ้าง
 มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื( องเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง
 ระบุวนั เวลา สถานที(ที(จะฌาปนกิจ
 พร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอพระราชทานเพลิง
2. สํานัก ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และดําเนิ นการจัดทําบันทึกเสนอกรมฯ โดยสํานักพัฒนา
โครงสร้างและระบบบริ หารงานบุคคล เพื(อดําเนินการต่อไป
3. สํานักพัฒนาโครงสร้างจัดทําหนังสื อให้อธิ บดีลงนามปฏิบตั ิราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เสนอ เลขาธิ การพระราชวัง
4. นําหนังสื อส่ งไปยังสํานักพระราชวัง กองราชพิธี
5. กองราชพิธี รับเรื( องพร้อมให้สาํ นึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ และนัดหมายวันเวลาพระราชทานเพลิง
(โดยให้เจ้าภาพ แจ้งยืนยันกําหนดการอีกครังก่อนวันงานหนึ(งวัน)
6. เจ้าหน้าที(เชิญเพลิงหลวงมาตามกําหนด วัน เวลา และสถานที(ที(กาํ หนดในหนังสื อ
--------------------------------------------

ข้อมูลจาก กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง
รวบรวมโดยงานการเจ้าหน้าที7
ฝ่ ายบริ หารทัว7 ไป สํานักชลประทานที7 11

แผนภูมกิ ระบวนงานการขอพระราชทานเพลิง
เจ้าภาพ/ทายาทยืน7 คําขอพระราชทานเพลิง
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

ลงทะเบียนรับเรื7 อง

เอกสารไม่ครบ
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

จัดทําบันทึกฯ ผส.ชป.11 ลงนาม
เสนอ ผส.พบ. ดําเนินการต่อไป

สพบ. ทําหนังสื อเรี ยน เลขาธิการสํานัก
พระราชวัง ให้อธช.ลงนามแทนปลัดกระทรวง

สํานักพระราชวังรับเรื7 อง /ดําเนินการตามคํา
ขอ

