
VI Pi5

http://personnel.rmutsb.ac.th/index.html

QIJJ

o entiGTto

o cndtalo

•5OJ/13J



การขอพระราชทานเพลิงศพ 

หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ (คุณสมบัติผู้เสียชีวิต ยื่นเรื่องโดยทายาท) 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเพลิงหลวง และหีบเพลิงต้องมีต าแหน่งและชั้นยศ ดังต่อไปนี้ 
1. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป 
2. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภทวิชาชีพ 
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ  

ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ขึ้นไป 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ ปฏิบัติการ ขึ้นไป 
ประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ขึ้นไป 

3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ  
   “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป 
4. ผู้มีเกียรติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า” (จ.จ.) หรือ  
   “ตราสืบตระกูล” (ต.จ.) ขึ้นไป 
5. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน 
6. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ (คุณสมบัติของทายาท ยื่นเรื่องโดยข้าราชการ/ผู้มีสิทธิ) 
ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ควรอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ผู้ที่อยู่ในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง 
2. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ 
3. ผู้ที่ได้ท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นกักีฬาระดับชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
   อดีตสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดหรืออดีตสมาชิกสภาเทศบาล 
4. ผู้ที่ท าประโยชน์ เช่น บริจาคเพ่ือการกุศล คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  
   บริจาคร่างกายหรืออวัยวะ 
5. บิดามารดาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภทวิชาชีพ 
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  

ประเภททั่วไป ระดับช านาญงานพิเศษ ขึ้นไป 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ ช านาญการ ขึ้นไป 
ประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภทวิชาชีพ 

เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  
6. บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป 

 
** กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ** 

หมายเหตุ  บุคคลผู้ท าลายชีพตนเอง และผู้ต้องอาญาแผ่นดิน ไม่พระราชทานเพลิงและเครื่องประกอบเกียรติยศ 



ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ 
1. ข้าราชการ / ทายาทผู้มีสิทธิ เขียนแบบค าร้องขอพระราชทานเพลิงศพ  

แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด  
2. หน่วยงานต้นสังกัด จัดท าหนังสือแจ้งไปยังกองบริหารงานบุคคล พร้อมแนบเอกสารในการขอ 
3. มหาวิทยาลัยออกหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ 
4. ข้าราชการ / ทายาทผู้มีสิทธิ ด าเนินการ ติดต่อส านักพระราชวังด้วยตนเอง 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้  ** เอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง** 
1. ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม    จ านวน ๒ ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของทายาท และของผู้ถึงแก่กรรม)  จ านวน ๒ ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน (ของทายาท และของผู้ถึงแก่กรรม)  จ านวน ๒ ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ (ของทายาท)   จ านวน ๒ ฉบับ 
     *  กรณีบัตรประจ าตัวข้าราชการหมดอายุ ให้แนบหนังสือรับรองการท างานด้วย * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อแนะน าในการขอพระราชทานเพลิงศพ 

การขอรับและการปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน 
เนื่องจากปัจจุบันนั้น มีผู้ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นจ านวนมาก เลขาธิการพระราชวังได้มีบัญชาว่า 

เพลิงที่พระราชทานไปเผาศพ ณ วัดที่อยู่ต่างจังหวัดหรือปริมณฑลซึ่งห่างจากพระบรมมหาราชวังนอกรัศมี 
50 กิโลเมตร ให้จัดเป็นหีบเพลิงพระราชทานมอบเจ้าภาพเชิญไปด าเนินการเอง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ส านัก
พระราชวังไปปฏิบัติ ดังนั้นกองพระราชพิธีจึงได้ก าหนดระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ดังนี้ 

1. ให้เจ้าภาพศพหรือผู้แทนเจ้าภาพ ไปติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทาน  
   ที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 
2. กรณีท่ีเจ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบเพลิงพระราชทานด้วยตนเอง จะมอบให้ผู้อื่นไปรับแทนก็ได้  
    โดยน าต้นเรื่องหนังสือมอบฉันทะและส าเนาบัตรประจ าตัวผู้แทนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
3. เจ้าภาพหรือผู้แทน ควรไปรับหีบเพลิงก่อนก าหนดวันพระราชทานเพลิงอย่างน้อย 3 วัน 
4. ผู้ที่มารับหีบเพลิงควรแต่งกายสุภาพ 
5. ให้รับหีบเพลิงพระราชทานที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

 
หมายเหตุ 

1. เลขาธิการพระราชวัง มีค าสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปปฏิบัติ
โดยเด็ดขาด ดังนั้น เจ้าภาพต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดหีบเพลิงพระราชทานเอง 

2. ห้ามเปิด หรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการพระราชทานเพลิงศพ เมื่อเจ้าภาพเชิญหีบเพลิง
พระราชทานไปถึงมณฑลพิธี 
 
การปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน 

ส าหรับกรณีที่มีการขอพระราชทานเพลิงศพ แต่ศพอยู่ต่างจังหวัด (ห่างจากส านักพระราชวังเกิน 
50 กิโลเมตร) นั้น เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าภาพแล้วแต่กรณี ได้มีหนังสือแจ้งมายัง
ส านักราชวังแล้ว หากศพนั้นอยู่ในเกณฑ์ ทางส านักพระราชวังจะมีหมายรับสั่งแจ้งให้เจ้าภาพศพทราบ เพ่ือให้
เจ้าภาพหรือผู้แทนไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี  ส านักพระราชวัง เมื่อได้รับแล้วต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. เชิญหีบเพลิงพระราชทาน ไปวางไว้ที่ศาลากลางจังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยงานราชการที่สังกัดใน
ท้องที่ หรือที่บ้านแล้วแต่กรณี ควรมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนั้นด้วย 

2. เมื่อถึงก าหนดวันพระราชทานเพลิงศพ ให้ทางเจ้าภาพจัดหาเจ้าหน้าที่ หรือญาติที่เป็นข้าราชการแต่ง
เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ เพ่ือเชิญหีบศพพระราชทานพร้อมด้วยพานรอง (หนึ่งหีบต่อหนึ่งคน) ไปยังเมรุที่จะ
ประกอบพิธี และก่อนที่จะเชิญขึ้นตั้งบนเมรุนั้น ควรให้ศพขึ้นตั้งบนเมรุเรียบร้อยก่อน แล้วจึงเชิญพานหีบเพลิง
พระราชทานไปตั้งไว้ด้านศีรษะศพ (บนโต๊ะที่ตั้งหีบเพลิงจะต้องมีผ้าปูให้เรียบร้อย และห้ามมิให้น าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
วางร่วมอยู่ด้วยเป็นอันขาด) เมื่อเชิญเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชิญค านับเคารพศพหนึ่งครั้งแล้วจึงลงจากเมรุ 



3. ขณะที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปนั้น ต้องระมัดระวังกิริยามารยาทโดยส ารวม โดยไม่ต้องท าความ
เคารพผู้ใด และไม่ต้องเชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอันขาด 

4. ผู้ที่ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ทั้งประชาชน ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ควร
แต่งกายเครื่องแบบไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ในกรณีลูกหลานหรือญาติรวมทั้งผู้ที่เคารพนับถือผู้วายชนม์ และยัง
นับว่าเป็นการถวายพระเกียรติ 

5. ผู้ที่ตั้งแถวรอรับหีบเพลิงพระราชทานเดินทางไปสู่เมรุควรเป็นเจ้าภาพงาน การแต่งกายควรแต่งกาย
เครื่องแบบไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เป็นข้าราชการแต่งกายปกติขาวไว้ทุกข์ 

6. ระหว่างเจ้าหน้าที่ เชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสู่เมรุนั้น ประชาชนที่มาร่วมงานควรนั่งอยู่ใน
ความสงบโดยมิต้องยืนขึ้นไม่ต้องท าความเคารพและไม่มีการบรรเลงเพลงอย่างใดทั้งสิ้น  เพราะยังไม่ถึงขั้นตอน
ของพิธีการเจ้าหน้าที่ผู้เชิญก็มิใช่ผู้แทนพระองค์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. เมื่อถึงก าหนดเวลาพระราชทานเพลิง ให้เจ้าภาพเชิญแขกท่ีมาในงานที่มีอาวุโสสูงสุด ขึ้นเป็นประธาน
จุดเพลิงประธานในพิธีจุดเพลิงที่อาวุโสสูงสุดนั้น หมายถึง อาวุโสทั้งในด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ ทั้งนี้ หากมีพระ
ราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป หรือราชสกุล ที่มีเกียรติในราชการ ซึ่งศพหรือทายาทอยู่ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่
เคารพนับถือแล้วสมควรเชิญบุคคลนั้นเป็นประธาน 
   8. ในกรณีท่ีมีการอ่านหมายรับสั่ง ประวัติผู้วายชนม์ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ควรอ่านตามล าดับดังนี้ 

- หมายรับสั่ง แสดงถึงการได้รับพระราชทานเพลิงศพ 
- ประวัติผู้วายชนม์ เพ่ือประกาศเกียรติคุณ 
- ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 
หมายเหตุ การอ่านหมายรับสั่ง ประวัติผู้วายชนม์ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้น  เป็นขั้นตอนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ส่วนการลงท้ายสามารถอ่านชื่อบุคคลผู้เป็นทายาททั้งหมด หรือจะออกชื่อ
แต่เจ้าภาพก็ย่อมกระท าได้ 
 
ขั้นตอนการพระราชทานเพลิง (หีบเพลิง) 

1. ผู้เป็นประธานเปิดหีบเพลิงพระราชทาน 
2. หยิบเทียนชนวนในหีบเพลิงพระราชทาน มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เชิญถือไว้ 
3. หยิบกล่องไม้ขีดไฟในหีบเพลิงพระราชทาน จุดไฟต่อเทียนชนวนที่เจ้าหน้าที่ผู้เชิญถือไว้  
   รอจนเทียนลุกไหม้ดีแล้ว 
4. ผู้เป็นประธานถวายบังคม (ไหว้) หนึ่งครั้ง ก่อนหยิบธูป ดอกไม้จันทน์ และเทียนพระราชทาน  
   (จ านวน 1 ชุด) ในหีบเพลิงพระราชทาน จุดไฟหลวงจากเทียนชนวนแล้ววางไว้ใต้กลางฐานที่ตั้งศพ  
   จากนั้นก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว ค านับเคารพศพหนึ่งครั้ง แล้วลงจากเมรุ เป็นอันเสร็จพิธี 

 
 

โดย กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 



ตัวอย่าง ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 
 

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 

  เนื่องในวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม   
พระราชทานเพลิงศพ .............................................. ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็น
เกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ 
  หากความทราบโดยญาณวิถี  ถึงดวงวิญญาณของ  ...................................... ได้ด้วยประการใด 
ในสัมปรายภพ คงมีความปลาบปลื้ม ซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอัน
สูงยิ่ง ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต 
          ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ เป็นบุตร ธิดา และหลาน ๆ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส          
กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเกษมส าราญ ทรงมี
พระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
หาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูล
สืบไป                      
      
                                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
                                  (………………………….………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำร้องขอพระรำชทำนเพลิงศพ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
 เขียนที่ ............................................................... 
 วันที่ .............  เดือน ................................ พ.ศ. ............. 
                          

เร่ือง    ขอพระราชทานเพลิงศพ  

เรียน    ................................................................... 

 

  ด้วยข้าพเจ้า .................................................................................................  (ผู้แทน /ทายาท) ของ  

.............................................................................ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์ชั้น................................... 

เป็น          ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา          พนักงานมหาวิทยาลัย            พนักงานราชการ        

      ลูกจ้างประจ า    ต าแหน่ง ...................................................   สังกัด .....................................................................  

ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุ ..........................................................................  ที่ ...............................................................
เมื่อวันที่ .............................................................  

  เจ้าภาพมีความประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพ  ในวันที่ ...........................................................   

เวลา ...........................น.  ณ เมรุวัด .......................................................... ต าบล.......................................................... 

อ าเภอ ................................................................  จังหวัด .............................................................................................. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการขอพระราชทานเพลงิศพให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

      (ลงชื่อ .........................................................................ผู้ขอ 

             (..........................................................................) 

            ทายาท / เจ้าภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย : กองบริหารงานบุคคล เร่ิมใช้ต้ังแต่ 15 มีนาคม 2556 

 



แบบค ำร้องขอพระรำชทำนเพลิงศพ กรณีพิเศษ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
 เขียนที่ ............................................................... 
 วันที่ .............  เดือน ................................ พ.ศ. ............. 
                          

เร่ือง    ขอพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ 

เรียน    ................................................................... 

 

  ด้วยข้าพเจ้า ....................................................................................................... ได้รับพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น...........................................................เป็น          ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา                               

      พนักงานมหาวิทยาลัย        พนักงานราชการ        ลูกจ้างประจ า   ต าแหน่ง ...................................................  

สังกัด .....................................................................................  มีความประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ แก่  

นาย/นาง ............................................................. ผู้เป็น บิดา/มารดา ได้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุ .......................................  

ที่ .......................................................เมื่อวันที่ ..............................................................................................................   

  เจ้าภาพมีความประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ  ในวันที่ ....................................  

เวลา ...........................น.  ณ เมรุวัด .......................................................... ต าบล.......................................................... 

อ าเภอ ................................................................  จังหวัด .............................................................................................. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการขอพระราชทานเพลงิศพให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

      (ลงชื่อ .........................................................................ผู้ขอ 

             (..........................................................................) 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

โดย : กองบริหารงานบุคคล เร่ิมใช้ต้ังแต่ 15 มีนาคม 2556 

 

. 


