
ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ 
 

1. สวนกลาง/ปริมณฑล (กรณบีิดามารดารับราชการมากอน ใหใชสิทธิจากตนสังกดัเดิมของบิดามารดากอน) 

 สามารถดาเนินการทาเร่ืองไดที่กลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ กองการเจาหนาที่  

เจาภาพหรือผูขอ ยื่นเอกสารขอพระราชทานเพลงิศพ (อยางละ 2 ฉบับ) ดังนี้ 
 1. แบบฟอรมขอพระราชทานเพลิงศพ (กลมุสวัสดิการฯ) 

 2. สาเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย 

 3. สาเนาบัตรประจาตวัประชาชน หรือบัตรประจาตัวขาราชการ (เจาภาพและผูวายชนม) 
 4. สาเนาทะเบียนบานของผูวายชนม (ตองประทับ “ตาย” จากหนวยงานที่รับแจงการตาย) 

 5. สาเนาทะเบียนบานของเจาภาพหรือผูขอ 

 6. สาเนาประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอสิริยาภรณดิเรกคุณาภรณ (ถาม)ี 

 7. เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบแจงความ ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ 

หมายเหต ุโปรดลงนามรับรองสาเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ 

 เม่ือทานอธิบดลีงนามในหนังสือแลว เจาภาพหรือผูขอ สามารถนาเอกสารติดตอท่ีกองพระราชพิธ ี         

สานกัพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง 
 

2. สวนภูมิภาค 

 เจาภาพหรือผูขอ สามารถยื่นเอกสารขอพระราชทานเพลิงศพ ไดท่ีสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ      
เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไมเวนวนัหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 

 

3. ติดตอวัดเพ่ือเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ 

  ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ท้ังตามเกณฑท่ีไดรับพระราชทานและกรณีพิเศษนั้น จะตองไมตรงกับ  

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันเฉลิมฉลองสริิราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล 

(ตามประเพณีนิยมไมมีการเผาศพในวันศุกร)  

 

 

ขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกับการพระราชทานเพลิง (กลองเพลิง พ.ศ. 2562) 
 1. เจาภาพนาหลักฐานการเสียชีวิตมาตดิตอท่ีกองพระราชพิธ ีในพระบรมมหาราชวัง จากนั้น รับกลอง

เพลิงพระราชทาน กับเจาหนาท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (สวนหนา) เบ้ืองหนาพระฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จ    
พระเจาอยูหัว ณ หองรับรอง อาคารกองพระราชพิธี ในพระบรมมหาราชวัง 

 2. เชิญกลองเพลิงพระราชทานไปต้ังไวในสถานที่เหมาะสม เชน สถานที่ราชการ สถานที่จัดงาน       

บานเจาภาพ โดยต้ังไวในที่อันสมควรและมีพานรองรับกลองเพลิงพระราชทานดวย  
(จัดโต๊ะปูผาขาวสาหรับวางกลองเพลิงพระราชทานใหเรียบรอย) 

 3. ขณะที่เชิญกลองเพลิงพระราชทานไปในการพระราชทานเพลิงศพ เจาหนาที่ผูเชิญ (ขาราชการชาย

แตงกายเครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข) จะตองระมัดระวังกิริยามารยาทโดยอยูในอาการสารวมไมพูดคุย ไมตองทา
ความเคารพผใูด และไมเชิญกลองเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผูหนึ่งผูใดเปนอันขาด 

 

 



 4. ระหวางที่เจาหนาท่ีเชิญกลองเพลิงพระราชทานเดินไปยังเมรุนั้น ประชาชนท่ีมารวมงานควรนั่งอยูใน

ความสงบ ไมตองยืนข้ึนไมตองทาความเคารพ และไมมีการบรรเลงเพลงอยางใดท้ังสิ้น เพราะยังไมถงึข้ันตอนของ
พิธีการ เจาหนาที่ผูเชิญก็ไมใชแทนพระองค เปนการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5. ผูต้ังแถวรอรับการเชิญกลองเพลิงพระราชทานเดินไปยังเมรุ ควรเปนเจาภาพงาน การแตงกาย (แตง

กายไวทุกขตามประเพณนีิยม) สวนบุตร หลาน หรือญาติรวมทั้งผูที่เคารพนับถือผูวายชนมท่ีรบัราชการจะแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข ก็จะเปนเกียรติแกผูวายชนม และยังนับวาเปนการถวายพระเกียรติ 

 6. เจาภาพประสงคใหมีการอานหมายรับสั่ง เพื่อแสดงถึงการไดรับพระราชทานเพลิงศพ ข้ันตอนแรก 

อานหมายรับส่ัง อานสานึกในมหากรุณาธิคุณ และประวัติผวูายชนมตามลาดับ เพ่ือประกาศเกียรติคุณผูเสียชีวิต 
สวนศพท่ีเปนพระสงฆ ไมตองอานสานกึในพระมหากรุณาธิคุณ 

 7. เม่ือถึงกาหนดเวลาพระราชทานเพลิง ใหเจาภาพเชิญแขกมีอาวุโสสูงสุดในท่ีนั้น เปนประธานประกอบ

พิธีพระราชทานเพลิง (ผมูอีาวุโสสูงสุดน้ัน หมายถึง อาวุโสทั้งดานคุณวุฒิและดานวัยวุฒิ ทั้งนี้หากมีพระราชวงศ

ต้ังแตช้ันหมอมเจาข้ึนไป ราชสกุลท่ีมีเกียรติในราชการ ซึ่งผวูายชนมหรือทายาทอยใูตบังคับบญัชา ผูที่เคารพนับถือ 

สมควรเชิญบุคคลน้ันเปนประธาน กรณีประธานเปนขาราชการ ใหแตงกายเครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข์) 

 8. เม่ือถึงกาหนดวันพระราชทานเพลิงศพ เจาภาพตองจัดเจาหนาท่ี จานวน 2 คน หรือเจาภาพมีบตุร 

หลาน ญาติ ท่ีเปนขาราชการชายแตงเครื่องแบบปกติขาว ไวทกุข หรือหากมีความประสงค์ขอใหเจาหนาที่

กระทรวงวัฒนธรรมปฏิบัติแทนก็ได (สามารถกรอกแบบฟอรมหนังสือแจงความประสงคขอความอนเุคราะหให

เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี ไดที่หนวยงานที่เจาภาพติดตอ) 

  8.1 เจาหนาท่ีเชิญกลองเพลิงพระราชทานพรอมพานรองไวยงัเมรุ (วางรอไวบนโต๊ะปูดวยผาขาว

ดานศีรษะของศพ) จานวน 1 คน 

  8.2 เจาหนาท่ีชวยปฏิบัตบินเมรุ จานวน 1 คน 
   - แกะกลองเพลิงพระราชทาน หยิบเทียนชนวนแลวจดุไมขีดไฟจากกลักไมขีดไฟ

พระราชทานไวพรอม (เทียนชนวนปกอยูภายในโคมที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดไว) 

   - เครื่องขมาศพ (เพื่อผูเปนประธานขอขมาศพ) จัดกระทงขาวตอก (ดานขวาพาน) 
กระทงดอกไม (ดานซายบนพาน) และดอกไมจนัทนวางขวางดยูดานหนาบนพานใหเรียบรอย เม่ือถึงเวลา

พระราชทานเพลิง ใหเชิญผูเปนประธานจุดไฟพระราชทานเพลิง โดยหยิบกระทงขาวตอก กระทงดอกไม 

ดอกไมจนัทนจดุไฟพระราชทาน แลววางบนจิตกาธานบริเวณฐานฟนตามลาดับ (ปฏิบัติเวลาเชิญประธานขึ้นทอด
ผาไตรบังสุกุลเปนลาดบัสุดทาย) 

 9. พระสงฆขึ้นเมรุเผาศพกอน แลวแขกผมีูเกียรติกับบรรดาญาติมิตร ขึ้นเมรุตามลาดับ 

ผเูปนประธานสามารถปฏิบัติได 2 แบบ ดังนี ้
  - แบบท่ีหน่ึง ผูเปนประธานถวายความเคารพไปทางทิศท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับ 

กอนหยิบกระทงขาวตอก กระทงดอกไม ดอกไมจันทน จุดไฟพระราชทานแลววางดอกไมจันทน บนจิตกาธาน

บริเวณฐานฟน และถวายความเคารพไปทางทิศท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับอีกครั้ง คานับเครารพศพ
กอนลงจากเมร ุ

  - แบบท่ีสอง ผูเปนประธานยกมือไหวกอนหยิบกระทงขาวตอก กระทงดอกไม ดอกไมจันทน จุด

ไฟพระราชทานแลววางดอกไมจันทนบนจิตกาธานบริเวณฐานฟน คานบัเคารพศพกอนลงจากเมรุ 
 

หมายเหต ุกรณีศพที่ไดรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพชั้นโกศแปดเหลี่ยม จะไดรับพระราชทาน 

   ผาไตร 5 ไตร หรือบคุคลที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผาไตร  

   (รปูภาพผาไตร 5 ไตร อยูภายในกลองเพลิง) 



 1. เจาภาพจะตองจัดหาผาไตรแบง จานวน 5 ไตร เพ่ือใหประธานทอดผาไตรบังสุกุล บนเมรุและจัดเงนิ

ถวายพระ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเปนผูนิมนตพระสงฆข้ึนพิจารณาผาไตรบังสุกุลโดยใชพัดยศ 
 2. ศพท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผาไตรทอดถวายพระสงฆบังสุกุลดวยนั้น 

ผเูปนประธานสามารถปฏิบัติได 2 แบบดังนี้ 

 - แบบท่ีหน่ึง ผูเปนประธานถวายความเคารพไปทางทิศท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับกอนหยิบ
ผาไตรทอดถวายพระสงฆบังสุกุล แลวถวายความเคารพไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยหัูวประทับอีกครั้ง 

เม่ือทอดผาเสร็จ 

 - แบบท่ีสอง ผูเปนประธานยกมือไหวกอนหยิบผาไตรทอดถวายพระสงฆบังสุกุล 
 

    

การขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ  
หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ 

คณุสมบัติของผูวายชนม ์
 1. ขาราชการต้ังแตระดับ 3 หรือขาราชการตามระบบจาแนกประเภทตาแหนง ประเภททั่วไป        

ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (รับราชการต้ังแต 2 ปข้ึนไป) 

 2. ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ต้ังแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ” (บ.ภ.) และ         
“เบญจมาภรณมงกุฎไทย” (บ.ม.) ข้ึนไป 

 3. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ” รัชกาลปจจุบัน 

 4. ผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ 
หมายเหต ุ บุคคลผูทาลายชีพตนเอง และผตูองอาญาแผนดิน ไมพระราชทานนา้หลวงและเคร่ืองเกยีรติยศ 

             ประกอบศพ 

 

ขั้นตอนการขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ  
 เจาภาพหรือทายาทจะตองจัดดอกไมกระทง 1 กระทง ธูปไมระกา 1 ดอก เทียน 1 เลม มีพานรองพรอม

ไปกราบถวายบังคมลา พรอมดวยหนังสือกราบบังคมทูลลา โดยติดตอท่ีกองพระราชพิธี สานักพระราชวัง ใน

พระบรมมหาราชวัง ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ พรอมทั้งใบมรณบัตร และ

หลักฐานที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุดท่ีไดรับ ไปแสดงแกเจาหนาที่กองพระราชพิธี เพ่ือการ

จัดชั้นของเครื่องเกียรติยศประกอบศพไดถูกตอง สวนพระสงฆสมณศักด์ิ ไมตองมีดอกไม ธูปเทียน เปนหนาท่ีของ      
กรมการศาสนาแจงการมรณภาพและขอพระราชทาน 

 

 
 

 

** สามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่กระทรวงวัฒนธรรม สายดวนวัฒนธรรม 1765  
   หมายเลขโทรศัพท 0-2209-3592-95 E-mail : webmaster@m-culture.go.th 

   สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวดัทั่วประเทศ 

 


