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เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ

๑. เอกสารการขอพระราชทาน

 ๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑ แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง หรือเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒ สําเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๔  สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๖  สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๗  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๒ ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๔ สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๖ สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๗ สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

๑. ผูท่ีเน่ืองในราชสกุล ช้ัน “หมอมราชวงศ” หรือ “หมอมหลวง”
 ๒. ผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงอํานวยการ ระดับตนข้ึนไป
 ๔. บิดามารดา ของผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)” ข้ึนไป
 ๕. บิดามารดาของขาราชการทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตํารวจโท ข้ึนไป
 ๖. บิดามารดาของพระภิกษุท่ีมีสมณศักด์ิ ต้ังแต “พระครูสัญญาบัตร” ข้ึนไป 
 ๗. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานศึกษาเพ่ือประโยชนทางการแพทย
 ๘. ขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน รวมถึงจิตอาสาท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี
 ๙. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เปนกรณีพิเศษ

  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๓ ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗  ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๙ สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๐  สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๑ สําเนาใบตราต้ังสมณศักด์ิ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ

๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
     สามารถติดตอขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพไดทุกวัน ไมเวนวันหยดุราชการ หรือวันหยดุนักขัตฤกษ ต้ังแตเวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไดท่ี
 ๒.๑ กรุงเทพมหานคร  
  ฝายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี  สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
  กลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
  โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐
 ๒.๒ สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด     

หมายเหตุ  ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ ดินฝงศพ         
                  และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับ
  ๒.๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (๒๘ กรกฎาคม)      
          ๒.๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)      
  ๒.๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง (๑๒ สิงหาคม)
  ๒.๔ วันฉัตรมงคล (๔ พฤษภาคม)
 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร
 ๔. เจาภาพหรือทายาท ผูประสงคจะขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  และพระราชทานเพลิงศพ ถาไมสามารถยื ่นเรื ่องขอดวยตัวเอง จะตองใชใบมอบอํานาจ 
  กับผูยื่นเร่ืองแทนเจาภาพหรือทายาท
 * เฉพาะผูขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด ตัวอยางหนังสือขอพระราชทาน ท่ีต้ังงานประสานขอพระราชทานเพลิง e-book

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

สายดวนวัฒนธรรม



พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบาย

เก่ียวกับพิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทําคุณประโยชนและประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ

ของสํานักพระราชวัง ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปนตนไป เพ่ือขยายการดําเนินงาน ไปสูพสกนิกร

ท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ และใหหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ใหไดรับเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูล

อยางเทาเทียมท่ัวถึง และสมพระเกียรติ ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน

พระมหากษัตริยท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

 ในการน้ีกระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบภารกิจจากสํานักพระราชวัง เก่ียวกับ

งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด โดยรับและตรวจสอบเอกสาร

การขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง จากทายาทหรือผูขอ

โดยมอบหมายใหกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 

เปนผูทําหนาท่ีในการประสานงานผานกลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับ

พระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม ไปยังกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เร่ิมต้ังแตวันท่ี 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนมา ท้ังน้ี ทายาทหรือผูขอ สามารถติดตอขอพระราชทาน

เก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง ไดทุกวันต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม เวน วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ  ได ท่ีฝ ายการพระราชทานเพลิง

กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง

ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
  ๒.๖ พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆบังสุกุลกอนเวลาพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑. หมอมเจา

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะช้ันสามัญ

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) ป กลองชนะแดง
   ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

  ๒.๔ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ
 ประโคมเวลาแหเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง 

พระราชทานผาไตร ๓ ไตร ทอดถวายพระสงฆสดับปกรณ
กอนเวลาพระราชทานเพลิง

 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบทองทึบ และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
 ๓.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ท.ช., ท.ม., ท.ภ.

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.ช., ต.ม., ต.ภ., 
  ต.จ., ต.อ.จ., จ.ช., จ.ม., จ.ภ., จ.จ.
 ๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการ
  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถึงแกกรรมขณะดํารงตําแหนง 

 เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑ น้ําหลวง
   ๑.๒  หีบลายกานแยง 
   (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
   ๒.๒  หีบลายกานแยง
    (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
   หีบลายกานแยง และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  พระครูสัญญาบัตร
  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  จําแนกประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการ ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒  หีบเชิงชาย
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  หีบเชิงชาย
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบเชิงชาย และดินฝงศพพระราชทาน

 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓
   
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน

  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน

 ๓.  

  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  
  

  เคร่ือง

การขอพระราชทานหีบทองลายสลัก

การขอพระราชทานหีบทองทึบ

การขอพระราชทานโกศโถ
การขอพระราชทานหีบเชิงชาย

การขอพระราชทานหีบลายกานแยง

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ กลองเพลิง และดินฝงศพ

ผูมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน 

 ๑. พระสมณศักด์ิ ต้ังแตช้ันพระครูสัญญาบัตรข้ึนไป หรือพระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม 

๙ ประโยค

 ๒. พระราชวงศ ต้ังแตช้ัน “หมอมเจา” ข้ึนไป

 ๓. ขาราชการพลเรือน ต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ไดแก

  - ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

  - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

 ๔. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

 ๕. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต้ังแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.)” 

และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)” ข้ึนไป

 ๖. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”

 ๗. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “เหรียญรัตนาภรณ” 

 ๘. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ  ท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีท่ีถึงแกอสัญกรรม ในขณะดํารงตําแหนง

 ๙. บิดามารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกร

ตาง ๆ ท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารงตําแหนง

 ๑๐. ข า ราชบ ริพารในพระองคตาม ท่ี กําหนดในระ เ บียบหน วยราชการในพระองค 

เร่ือง การขอรับพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการศพของ

ขาราชบริพารในพระองค ครอบครัว และบุคคลท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีถึงแกกรรม

ในขณะดํารงตําแหนง

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

การขอพระราชทานโกศแปดเหล่ียม
หลักเกณฑเทียบเกียรติยศพระราชทานแกผูวายชนม หลักเกณฑการขอพระราชทาน

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
๑. เม่ือส้ินชีวิต

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

น้ําหลวงอาบศพ  หีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) 
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก

๒. เม่ือพระราชทานเพลิง

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
    หีบทองลายสลัก และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ป.ม., ป.ภ., ท.จ.

 ๒.  พระราชาคณะช้ันธรรม

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล) 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
   ๒.๓  โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล)
   ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
   ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
   ๒.๖  เฉพาะพระราชาคณะช้ันธรรม พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ
    บังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศโถ ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน



พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบาย

เก่ียวกับพิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทําคุณประโยชนและประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ

ของสํานักพระราชวัง ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปนตนไป เพ่ือขยายการดําเนินงาน ไปสูพสกนิกร

ท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ และใหหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ใหไดรับเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูล

อยางเทาเทียมท่ัวถึง และสมพระเกียรติ ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน

พระมหากษัตริยท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

 ในการน้ีกระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบภารกิจจากสํานักพระราชวัง เก่ียวกับ

งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด โดยรับและตรวจสอบเอกสาร

การขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง จากทายาทหรือผูขอ

โดยมอบหมายใหกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 

เปนผูทําหนาท่ีในการประสานงานผานกลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับ

พระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม ไปยังกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เร่ิมต้ังแตวันท่ี 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนมา ท้ังน้ี ทายาทหรือผูขอ สามารถติดตอขอพระราชทาน

เก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง ไดทุกวันต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม เวน วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ  ได ท่ีฝ ายการพระราชทานเพลิง

กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง

ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
  ๒.๖ พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆบังสุกุลกอนเวลาพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑. หมอมเจา

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะช้ันสามัญ

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) ป กลองชนะแดง
   ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

  ๒.๔ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ
 ประโคมเวลาแหเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง 

พระราชทานผาไตร ๓ ไตร ทอดถวายพระสงฆสดับปกรณ
กอนเวลาพระราชทานเพลิง

 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบทองทึบ และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
 ๓.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ท.ช., ท.ม., ท.ภ.

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.ช., ต.ม., ต.ภ., 
  ต.จ., ต.อ.จ., จ.ช., จ.ม., จ.ภ., จ.จ.
 ๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการ
  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถึงแกกรรมขณะดํารงตําแหนง 

 เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑ น้ําหลวง
   ๑.๒  หีบลายกานแยง 
   (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
   ๒.๒  หีบลายกานแยง
    (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
   หีบลายกานแยง และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  พระครูสัญญาบัตร
  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  จําแนกประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการ ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒  หีบเชิงชาย
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  หีบเชิงชาย
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบเชิงชาย และดินฝงศพพระราชทาน

 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓
   
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน

  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน

 ๓.  

  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  
  

  เคร่ือง

การขอพระราชทานหีบทองลายสลัก

การขอพระราชทานหีบทองทึบ

การขอพระราชทานโกศโถ
การขอพระราชทานหีบเชิงชาย

การขอพระราชทานหีบลายกานแยง

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ กลองเพลิง และดินฝงศพ

ผูมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน 

 ๑. พระสมณศักด์ิ ต้ังแตช้ันพระครูสัญญาบัตรข้ึนไป หรือพระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม 

๙ ประโยค

 ๒. พระราชวงศ ต้ังแตช้ัน “หมอมเจา” ข้ึนไป

 ๓. ขาราชการพลเรือน ต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ไดแก

  - ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

  - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

 ๔. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

 ๕. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต้ังแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.)” 

และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)” ข้ึนไป

 ๖. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”

 ๗. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “เหรียญรัตนาภรณ” 

 ๘. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ  ท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีท่ีถึงแกอสัญกรรม ในขณะดํารงตําแหนง

 ๙. บิดามารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกร

ตาง ๆ ท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารงตําแหนง

 ๑๐. ข า ราชบ ริพารในพระองคตาม ท่ี กําหนดในระ เ บียบหน วยราชการในพระองค 

เร่ือง การขอรับพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการศพของ

ขาราชบริพารในพระองค ครอบครัว และบุคคลท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีถึงแกกรรม

ในขณะดํารงตําแหนง

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

การขอพระราชทานโกศแปดเหล่ียม
หลักเกณฑเทียบเกียรติยศพระราชทานแกผูวายชนม หลักเกณฑการขอพระราชทาน

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
๑. เม่ือส้ินชีวิต

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

น้ําหลวงอาบศพ  หีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) 
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก

๒. เม่ือพระราชทานเพลิง

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
    หีบทองลายสลัก และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ป.ม., ป.ภ., ท.จ.

 ๒.  พระราชาคณะช้ันธรรม

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล) 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
   ๒.๓  โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล)
   ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
   ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
   ๒.๖  เฉพาะพระราชาคณะช้ันธรรม พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ
    บังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศโถ ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน



พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบาย

เก่ียวกับพิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทําคุณประโยชนและประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ

ของสํานักพระราชวัง ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปนตนไป เพ่ือขยายการดําเนินงาน ไปสูพสกนิกร

ท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ และใหหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ใหไดรับเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูล

อยางเทาเทียมท่ัวถึง และสมพระเกียรติ ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน

พระมหากษัตริยท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

 ในการน้ีกระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบภารกิจจากสํานักพระราชวัง เก่ียวกับ

งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด โดยรับและตรวจสอบเอกสาร

การขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง จากทายาทหรือผูขอ

โดยมอบหมายใหกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 

เปนผูทําหนาท่ีในการประสานงานผานกลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับ

พระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม ไปยังกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เร่ิมต้ังแตวันท่ี 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนมา ท้ังน้ี ทายาทหรือผูขอ สามารถติดตอขอพระราชทาน

เก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง ไดทุกวันต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม เวน วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ  ได ท่ีฝ ายการพระราชทานเพลิง

กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง

ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
  ๒.๖ พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆบังสุกุลกอนเวลาพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑. หมอมเจา

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะช้ันสามัญ

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) ป กลองชนะแดง
   ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

  ๒.๔ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ
 ประโคมเวลาแหเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง 

พระราชทานผาไตร ๓ ไตร ทอดถวายพระสงฆสดับปกรณ
กอนเวลาพระราชทานเพลิง

 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบทองทึบ และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
 ๓.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ท.ช., ท.ม., ท.ภ.

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.ช., ต.ม., ต.ภ., 
  ต.จ., ต.อ.จ., จ.ช., จ.ม., จ.ภ., จ.จ.
 ๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการ
  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถึงแกกรรมขณะดํารงตําแหนง 

 เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑ น้ําหลวง
   ๑.๒  หีบลายกานแยง 
   (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
   ๒.๒  หีบลายกานแยง
    (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
   หีบลายกานแยง และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  พระครูสัญญาบัตร
  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  จําแนกประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการ ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒  หีบเชิงชาย
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  หีบเชิงชาย
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบเชิงชาย และดินฝงศพพระราชทาน

 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓
   
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน

  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน

 ๓.  

  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  
  

  เคร่ือง

การขอพระราชทานหีบทองลายสลัก

การขอพระราชทานหีบทองทึบ

การขอพระราชทานโกศโถ
การขอพระราชทานหีบเชิงชาย

การขอพระราชทานหีบลายกานแยง

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ กลองเพลิง และดินฝงศพ

ผูมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน 

 ๑. พระสมณศักด์ิ ต้ังแตช้ันพระครูสัญญาบัตรข้ึนไป หรือพระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม 

๙ ประโยค

 ๒. พระราชวงศ ต้ังแตช้ัน “หมอมเจา” ข้ึนไป

 ๓. ขาราชการพลเรือน ต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ไดแก

  - ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

  - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

 ๔. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

 ๕. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต้ังแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.)” 

และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)” ข้ึนไป

 ๖. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”

 ๗. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “เหรียญรัตนาภรณ” 

 ๘. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ  ท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีท่ีถึงแกอสัญกรรม ในขณะดํารงตําแหนง

 ๙. บิดามารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกร

ตาง ๆ ท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารงตําแหนง

 ๑๐. ข า ราชบ ริพารในพระองคตาม ท่ี กําหนดในระ เ บียบหน วยราชการในพระองค 

เร่ือง การขอรับพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการศพของ

ขาราชบริพารในพระองค ครอบครัว และบุคคลท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีถึงแกกรรม

ในขณะดํารงตําแหนง

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

การขอพระราชทานโกศแปดเหล่ียม
หลักเกณฑเทียบเกียรติยศพระราชทานแกผูวายชนม หลักเกณฑการขอพระราชทาน

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
๑. เม่ือส้ินชีวิต

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

น้ําหลวงอาบศพ  หีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) 
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก

๒. เม่ือพระราชทานเพลิง

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
    หีบทองลายสลัก และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ป.ม., ป.ภ., ท.จ.

 ๒.  พระราชาคณะช้ันธรรม

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล) 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
   ๒.๓  โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล)
   ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
   ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
   ๒.๖  เฉพาะพระราชาคณะช้ันธรรม พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ
    บังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศโถ ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน



พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบาย

เก่ียวกับพิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทําคุณประโยชนและประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ

ของสํานักพระราชวัง ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปนตนไป เพ่ือขยายการดําเนินงาน ไปสูพสกนิกร

ท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ และใหหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ใหไดรับเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูล

อยางเทาเทียมท่ัวถึง และสมพระเกียรติ ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน

พระมหากษัตริยท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

 ในการน้ีกระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบภารกิจจากสํานักพระราชวัง เก่ียวกับ

งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด โดยรับและตรวจสอบเอกสาร

การขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง จากทายาทหรือผูขอ

โดยมอบหมายใหกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 

เปนผูทําหนาท่ีในการประสานงานผานกลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับ

พระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม ไปยังกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เร่ิมต้ังแตวันท่ี 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนมา ท้ังน้ี ทายาทหรือผูขอ สามารถติดตอขอพระราชทาน

เก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง ไดทุกวันต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม เวน วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ  ได ท่ีฝ ายการพระราชทานเพลิง

กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง

ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
  ๒.๖ พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆบังสุกุลกอนเวลาพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑. หมอมเจา

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะช้ันสามัญ

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) ป กลองชนะแดง
   ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

  ๒.๔ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ
 ประโคมเวลาแหเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง 

พระราชทานผาไตร ๓ ไตร ทอดถวายพระสงฆสดับปกรณ
กอนเวลาพระราชทานเพลิง

 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบทองทึบ และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
 ๓.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ท.ช., ท.ม., ท.ภ.

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.ช., ต.ม., ต.ภ., 
  ต.จ., ต.อ.จ., จ.ช., จ.ม., จ.ภ., จ.จ.
 ๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการ
  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถึงแกกรรมขณะดํารงตําแหนง 

 เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑ น้ําหลวง
   ๑.๒  หีบลายกานแยง 
   (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
   ๒.๒  หีบลายกานแยง
    (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
   หีบลายกานแยง และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  พระครูสัญญาบัตร
  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  จําแนกประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการ ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒  หีบเชิงชาย
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  หีบเชิงชาย
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบเชิงชาย และดินฝงศพพระราชทาน

 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓
   
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน

  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน

 ๓.  

  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  
  

  เคร่ือง

การขอพระราชทานหีบทองลายสลัก

การขอพระราชทานหีบทองทึบ

การขอพระราชทานโกศโถ
การขอพระราชทานหีบเชิงชาย

การขอพระราชทานหีบลายกานแยง

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ กลองเพลิง และดินฝงศพ

ผูมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน 

 ๑. พระสมณศักด์ิ ต้ังแตช้ันพระครูสัญญาบัตรข้ึนไป หรือพระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม 

๙ ประโยค

 ๒. พระราชวงศ ต้ังแตช้ัน “หมอมเจา” ข้ึนไป

 ๓. ขาราชการพลเรือน ต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ไดแก

  - ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

  - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

 ๔. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

 ๕. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต้ังแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.)” 

และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)” ข้ึนไป

 ๖. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”

 ๗. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “เหรียญรัตนาภรณ” 

 ๘. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ  ท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีท่ีถึงแกอสัญกรรม ในขณะดํารงตําแหนง

 ๙. บิดามารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกร

ตาง ๆ ท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารงตําแหนง

 ๑๐. ข า ราชบ ริพารในพระองคตาม ท่ี กําหนดในระ เ บียบหน วยราชการในพระองค 

เร่ือง การขอรับพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการศพของ

ขาราชบริพารในพระองค ครอบครัว และบุคคลท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีถึงแกกรรม

ในขณะดํารงตําแหนง

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

การขอพระราชทานโกศแปดเหล่ียม
หลักเกณฑเทียบเกียรติยศพระราชทานแกผูวายชนม หลักเกณฑการขอพระราชทาน

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
๑. เม่ือส้ินชีวิต

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

น้ําหลวงอาบศพ  หีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) 
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก

๒. เม่ือพระราชทานเพลิง

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
    หีบทองลายสลัก และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ป.ม., ป.ภ., ท.จ.

 ๒.  พระราชาคณะช้ันธรรม

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล) 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
   ๒.๓  โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล)
   ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
   ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
   ๒.๖  เฉพาะพระราชาคณะช้ันธรรม พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ
    บังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศโถ ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน



พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบาย

เก่ียวกับพิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทําคุณประโยชนและประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ

ของสํานักพระราชวัง ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปนตนไป เพ่ือขยายการดําเนินงาน ไปสูพสกนิกร

ท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ และใหหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ใหไดรับเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูล

อยางเทาเทียมท่ัวถึง และสมพระเกียรติ ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน

พระมหากษัตริยท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

 ในการน้ีกระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบภารกิจจากสํานักพระราชวัง เก่ียวกับ

งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด โดยรับและตรวจสอบเอกสาร

การขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง จากทายาทหรือผูขอ

โดยมอบหมายใหกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 

เปนผูทําหนาท่ีในการประสานงานผานกลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับ

พระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม ไปยังกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เร่ิมต้ังแตวันท่ี 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนมา ท้ังน้ี ทายาทหรือผูขอ สามารถติดตอขอพระราชทาน

เก่ียวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง ไดทุกวันต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม เวน วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ  ได ท่ีฝ ายการพระราชทานเพลิง

กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง

ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
  ๒.๖ พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆบังสุกุลกอนเวลาพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑. หมอมเจา

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะช้ันสามัญ

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) ป กลองชนะแดง
   ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

  ๒.๔ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ
 ประโคมเวลาแหเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง 

พระราชทานผาไตร ๓ ไตร ทอดถวายพระสงฆสดับปกรณ
กอนเวลาพระราชทานเพลิง

 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบทองทึบ และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
 ๓.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ท.ช., ท.ม., ท.ภ.

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.ช., ต.ม., ต.ภ., 
  ต.จ., ต.อ.จ., จ.ช., จ.ม., จ.ภ., จ.จ.
 ๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการ
  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถึงแกกรรมขณะดํารงตําแหนง 

 เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑ น้ําหลวง
   ๑.๒  หีบลายกานแยง 
   (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
   ๒.๒  หีบลายกานแยง
    (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
   หีบลายกานแยง และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  พระครูสัญญาบัตร
  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  จําแนกประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการ ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒  หีบเชิงชาย
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  หีบเชิงชาย
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  หีบเชิงชาย และดินฝงศพพระราชทาน

 ๑.  เม่ือส้ินชีพิตักษัย หรือมรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ
  ๑.๓
   
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒. บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทน

  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแกกรรม ในขณะบุตรดํารงตําแหนง
  ราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน

 ๓.  

  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.
  ๔.  นายรอย ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ, ตํารวจ 
  ๕.  ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบ
  
  

  เคร่ือง

การขอพระราชทานหีบทองลายสลัก

การขอพระราชทานหีบทองทึบ

การขอพระราชทานโกศโถ
การขอพระราชทานหีบเชิงชาย

การขอพระราชทานหีบลายกานแยง

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ กลองเพลิง และดินฝงศพ

ผูมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน 

 ๑. พระสมณศักด์ิ ต้ังแตช้ันพระครูสัญญาบัตรข้ึนไป หรือพระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม 

๙ ประโยค

 ๒. พระราชวงศ ต้ังแตช้ัน “หมอมเจา” ข้ึนไป

 ๓. ขาราชการพลเรือน ต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ไดแก

  - ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

  - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

 ๔. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

 ๕. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต้ังแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.)” 

และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)” ข้ึนไป

 ๖. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”

 ๗. ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “เหรียญรัตนาภรณ” 

 ๘. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ  ท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีท่ีถึงแกอสัญกรรม ในขณะดํารงตําแหนง

 ๙. บิดามารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกร

ตาง ๆ ท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารงตําแหนง

 ๑๐. ข า ราชบ ริพารในพระองคตาม ท่ี กําหนดในระ เ บียบหน วยราชการในพระองค 

เร่ือง การขอรับพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการศพของ

ขาราชบริพารในพระองค ครอบครัว และบุคคลท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีถึงแกกรรม

ในขณะดํารงตําแหนง

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

การขอพระราชทานโกศแปดเหล่ียม
หลักเกณฑเทียบเกียรติยศพระราชทานแกผูวายชนม หลักเกณฑการขอพระราชทาน

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
๑. เม่ือส้ินชีวิต

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

น้ําหลวงอาบศพ  หีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) 
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก

๒. เม่ือพระราชทานเพลิง

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน
ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอหีบเชิญหีบศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)

  ๑.๕  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  
  ๒.๖ 
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศแปดเหล่ียม ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน

๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
    หีบทองลายสลัก และดินฝงศพพระราชทาน

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ป.ม., ป.ภ., ท.จ.

 ๒.  พระราชาคณะช้ันธรรม

เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือถึงแกอนิจกรรม, มรณภาพ
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล) 
  ๑.๓  ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน)
  ๑.๔  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอประเทียบเชิญโกศศพ 
   ๒.๓  โกศโถ (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินิกุล พระราชทานโกศราชินิกุล)
   ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ ตน แหเวียนเมรุ
   ๒.๕  ป กลองชนะแดง ๑๐ ใบ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
   ๒.๖  เฉพาะพระราชาคณะช้ันธรรม พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ
    บังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง
 ๓. เม่ือพระราชทานดินฝงศพ
  โกศโถ ฉัตรเบญจา ๑ สํารับ (๔ ตน) และดินฝงศพพระราชทาน



สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

พ.ศ. ๒๕๖๔

กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๑ - ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๘
www.m-culture.go.th/funeral

เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ

๑. เอกสารการขอพระราชทาน

 ๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑ แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง หรือเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒ สําเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๔  สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๖  สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๗  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๒ ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๔ สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๖ สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๗ สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

๑. ผูท่ีเน่ืองในราชสกุล ช้ัน “หมอมราชวงศ” หรือ “หมอมหลวง”
 ๒. ผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงอํานวยการ ระดับตนข้ึนไป
 ๔. บิดามารดา ของผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)” ข้ึนไป
 ๕. บิดามารดาของขาราชการทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตํารวจโท ข้ึนไป
 ๖. บิดามารดาของพระภิกษุท่ีมีสมณศักด์ิ ต้ังแต “พระครูสัญญาบัตร” ข้ึนไป 
 ๗. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานศึกษาเพ่ือประโยชนทางการแพทย
 ๘. ขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน รวมถึงจิตอาสาท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี
 ๙. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เปนกรณีพิเศษ

  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๓ ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗  ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๙ สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๐  สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๑ สําเนาใบตราต้ังสมณศักด์ิ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ

๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
     สามารถติดตอขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพไดทุกวัน ไมเวนวันหยดุราชการ หรือวันหยดุนักขัตฤกษ ต้ังแตเวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไดท่ี
 ๒.๑ กรุงเทพมหานคร  
  ฝายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี  สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
  กลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
  โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐
 ๒.๒ สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด     

หมายเหตุ  ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ ดินฝงศพ         
                  และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับ
  ๒.๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (๒๘ กรกฎาคม)      
          ๒.๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)      
  ๒.๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง (๑๒ สิงหาคม)
  ๒.๔ วันฉัตรมงคล (๔ พฤษภาคม)
 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร
 ๔. เจาภาพหรือทายาท ผูประสงคจะขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  และพระราชทานเพลิงศพ ถาไมสามารถยื ่นเรื ่องขอดวยตัวเอง จะตองใชใบมอบอํานาจ 
  กับผูยื่นเร่ืองแทนเจาภาพหรือทายาท
 * เฉพาะผูขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด ตัวอยางหนังสือขอพระราชทาน ท่ีต้ังงานประสานขอพระราชทานเพลิง e-book

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

สายดวนวัฒนธรรม



สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

พ.ศ. ๒๕๖๔

กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๑ - ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๘
www.m-culture.go.th/funeral

เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ

๑. เอกสารการขอพระราชทาน

 ๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑ แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง หรือเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒ สําเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๔  สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๖  สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๗  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๒ ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๔ สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๖ สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๗ สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

๑. ผูท่ีเน่ืองในราชสกุล ช้ัน “หมอมราชวงศ” หรือ “หมอมหลวง”
 ๒. ผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงอํานวยการ ระดับตนข้ึนไป
 ๔. บิดามารดา ของผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)” ข้ึนไป
 ๕. บิดามารดาของขาราชการทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตํารวจโท ข้ึนไป
 ๖. บิดามารดาของพระภิกษุท่ีมีสมณศักด์ิ ต้ังแต “พระครูสัญญาบัตร” ข้ึนไป 
 ๗. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานศึกษาเพ่ือประโยชนทางการแพทย
 ๘. ขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน รวมถึงจิตอาสาท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี
 ๙. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เปนกรณีพิเศษ

  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๓ ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗  ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๙ สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๐  สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๑ สําเนาใบตราต้ังสมณศักด์ิ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ

๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
     สามารถติดตอขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพไดทุกวัน ไมเวนวันหยดุราชการ หรือวันหยดุนักขัตฤกษ ต้ังแตเวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไดท่ี
 ๒.๑ กรุงเทพมหานคร  
  ฝายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี  สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
  กลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
  โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐
 ๒.๒ สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด     

หมายเหตุ  ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ ดินฝงศพ         
                  และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับ
  ๒.๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (๒๘ กรกฎาคม)      
          ๒.๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)      
  ๒.๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง (๑๒ สิงหาคม)
  ๒.๔ วันฉัตรมงคล (๔ พฤษภาคม)
 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร
 ๔. เจาภาพหรือทายาท ผูประสงคจะขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  และพระราชทานเพลิงศพ ถาไมสามารถยื ่นเรื ่องขอดวยตัวเอง จะตองใชใบมอบอํานาจ 
  กับผูยื่นเร่ืองแทนเจาภาพหรือทายาท
 * เฉพาะผูขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด ตัวอยางหนังสือขอพระราชทาน ท่ีต้ังงานประสานขอพระราชทานเพลิง e-book

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

สายดวนวัฒนธรรม
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กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน
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กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
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เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ

๑. เอกสารการขอพระราชทาน

 ๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑ แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง หรือเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒ สําเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๔  สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๖  สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๗  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๒ ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๔ สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๖ สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๗ สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

๑. ผูท่ีเน่ืองในราชสกุล ช้ัน “หมอมราชวงศ” หรือ “หมอมหลวง”
 ๒. ผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงอํานวยการ ระดับตนข้ึนไป
 ๔. บิดามารดา ของผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)” ข้ึนไป
 ๕. บิดามารดาของขาราชการทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตํารวจโท ข้ึนไป
 ๖. บิดามารดาของพระภิกษุท่ีมีสมณศักด์ิ ต้ังแต “พระครูสัญญาบัตร” ข้ึนไป 
 ๗. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานศึกษาเพ่ือประโยชนทางการแพทย
 ๘. ขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน รวมถึงจิตอาสาท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี
 ๙. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เปนกรณีพิเศษ

  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๓ ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗  ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๙ สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๐  สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๑ สําเนาใบตราต้ังสมณศักด์ิ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ

๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
     สามารถติดตอขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพไดทุกวัน ไมเวนวันหยดุราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ต้ังแตเวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไดท่ี
 ๒.๑ กรุงเทพมหานคร  
  ฝายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี  สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
  กลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
  โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐
 ๒.๒ สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด     

หมายเหตุ  ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ ดินฝงศพ         
                  และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับ
  ๒.๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (๒๘ กรกฎาคม)      
          ๒.๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)      
  ๒.๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง (๑๒ สิงหาคม)
  ๒.๔ วันฉัตรมงคล (๔ พฤษภาคม)
 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร
 ๔. เจาภาพหรือทายาท ผูประสงคจะขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  และพระราชทานเพลิงศพ ถาไมสามารถยื ่นเรื ่องขอดวยตัวเอง จะตองใชใบมอบอํานาจ 
  กับผูยื่นเร่ืองแทนเจาภาพหรือทายาท
 * เฉพาะผูขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด ตัวอยางหนังสือขอพระราชทาน ท่ีต้ังงานประสานขอพระราชทานเพลิง e-book

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

สายดวนวัฒนธรรม



สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

พ.ศ. ๒๕๖๔

กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๑ - ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๘
www.m-culture.go.th/funeral

เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ

๑. เอกสารการขอพระราชทาน

 ๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑ แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง หรือเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒ สําเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓ สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๔  สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๖  สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๗  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๒ ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๔ สําเนาทะเบียนบานของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๖ สําเนาทะเบียนบานของทายาทหรือผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๗ สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

๑. ผูท่ีเน่ืองในราชสกุล ช้ัน “หมอมราชวงศ” หรือ “หมอมหลวง”
 ๒. ผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานข้ึนไป
  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงอํานวยการ ระดับตนข้ึนไป
 ๔. บิดามารดา ของผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)” ข้ึนไป
 ๕. บิดามารดาของขาราชการทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตํารวจโท ข้ึนไป
 ๖. บิดามารดาของพระภิกษุท่ีมีสมณศักด์ิ ต้ังแต “พระครูสัญญาบัตร” ข้ึนไป 
 ๗. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานศึกษาเพ่ือประโยชนทางการแพทย
 ๘. ขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน รวมถึงจิตอาสาท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี
 ๙. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เปนกรณีพิเศษ

  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๙  สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๐ สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๑ สําเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๒.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
 ๑.๓ ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  สําเนาใบมรณบัตรของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ของทายาท จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗  ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  สําเนาใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๙ สําเนาหนังสือสําคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๐  สําเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๑ สําเนาใบตราต้ังสมณศักด์ิ (กรณีพระภิกษุ)  จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๑๒ หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ

๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
     สามารถติดตอขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพไดทุกวัน ไมเวนวันหยดุราชการ หรือวันหยดุนักขัตฤกษ ต้ังแตเวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไดท่ี
 ๒.๑ กรุงเทพมหานคร  
  ฝายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี  สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
  กลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
  โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐
 ๒.๒ สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด     

หมายเหตุ  ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ ดินฝงศพ         
                  และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับ
  ๒.๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (๒๘ กรกฎาคม)      
          ๒.๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)      
  ๒.๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง (๑๒ สิงหาคม)
  ๒.๔ วันฉัตรมงคล (๔ พฤษภาคม)
 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร
 ๔. เจาภาพหรือทายาท ผูประสงคจะขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ
  และพระราชทานเพลิงศพ ถาไมสามารถยื ่นเรื ่องขอดวยตัวเอง จะตองใชใบมอบอํานาจ 
  กับผูยื่นเร่ืองแทนเจาภาพหรือทายาท
 * เฉพาะผูขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด ตัวอยางหนังสือขอพระราชทาน ท่ีต้ังงานประสานขอพระราชทานเพลิง e-book

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

สายดวนวัฒนธรรม


