
หลักเกณฑ์การขอพระราชทาน 
 

การขอพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ เพลิงศพ กลอ่งเพลิง และดินฝังศพ 
ผู้มีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน 
 1. ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภท ได้แก่ 
  - ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ 2 ปีขึ้นไป 
  - ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รับราชการ 2 ปีขึ้นไป 
 2. ผู้ที่ไดร้ับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ            
“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป 
 3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า” 
 4. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เหรียญรัตนาภรณ์”  
 5. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ  
 

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ (เป็นกรณีพิเศษ) 
ผู้มีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ) 
 1. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ  
 2. บิดามารดา ของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป 
     - ข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภท ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป 
     - ข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภท ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป 
    - ข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภท ต าแหน่งอ านวยการ ระดับต้นขึ้นไป 
 3. บิดามารดา ของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตรติาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป  
 5. ผู้ที่บริจาคร่างกาย หรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์       
ทางการแพทย์ 
 6. ข้าราชการทหาร ต ารวจ และข้าราชการพลเรือน รวมถึงจิตอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 7. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ 
 

 
เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ 

ส่วนกลาง/ปริมณฑล (กรณีบิดามารดารับราชการมาก่อน ให้ใช้สิทธิจากต้นสังกัดเดิมของบิดามารดาก่อน) 
 สามารถด าเนินการท าเรื่องได้ที่กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่  
ทายาทหรือผู้ขอ ยื่นเอกสาร (อย่างละ 2 ฉบับ) ดังนี้ 
 
  ขอพระราชทานน ้าหลวง 
 1. แบบฟอร์มค าขอพระราชทานน้ าหลวง หรือเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (เฉพาะภูมิภาค)* 
 2. ส าเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้วายชนม์ 
 3. ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้วายชนม์ 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้วายชนม์  
 5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาทหรือผู้ขอ 

 
6. ส าเนา... 



 6. ส าเนาทะเบียนบ้านของทายาทหรือผู้ขอ 
 7. ส าเนาใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) 
 8. ประวัติโดยย่อของผู้วายชนม์ พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 
 9. ส าเนาหนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
 10. ส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) 
 11. ส าเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ) 
 12. หนังสือรับรองความประพฤติ ของทายาทหรือผู้ขอ (เฉพาะภูมิภาค)*  
       - สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 

 

  ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝังศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
 1. หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง) 
 2. ส าเนาใบมรณบัตรของผู้วายชนม์ 
 3. ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้วายชนม์ 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้วายชนม์ 
 5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาทหรือผู้ขอ 
 6. ส าเนาทะเบียนบ้านของทายาทหรือผู้ขอ 
 7. ส าเนาใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) 
 8. ประวัติโดยย่อของผู้วายชนม์ พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 
 9. ส าเนาหนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
 10. ส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) 
 11. ส าเนาสัญญาบัตร หิรัญบัฏ สุพรรณบัฏ (กรณีพระภิกษุ) 
 12. หนังสือรับรองความประพฤติ ของทายาทหรือผู้ขอ (เฉพาะภูมิภาค)*  
       - สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
  ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ (กรณีพิเศษ) 
 1. หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง) 
 2. ส าเนาใบมรณบัตรของผู้วายชนม์ 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้วายชนม์ 
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตรข้อราชการ ของทายาท 
 5. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของทายาท 
 6. ประวัติโดยย่อของผู้วายชนม์ พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (เฉพาะภูมิภาค)* 
 7. ประวัติโดยย่อของผู้ขอ พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (เฉพาะภูมิภาค)* 
 8. ส าเนาใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) 
 9. ส าเนาหนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
 10. ส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ) 
 11. ส าเนาใบตราตั้งสมณศักดิ์ (กรณีพระภิกษุ) 
 12. หนังสือรับรองความประพฤติ ของทายาทหรือผู้ขอ (เฉพาะภูมิภาค)*  
       - สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
 

หมายเหต ุโปรดลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
    เมื่อท่านอธิบดีลงนามในหนังสือแล้ว เจ้าภาพหรือผู้ขอ สามารถน าเอกสารติดต่อที ่
ฝ่ายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง  



สถานที่ขอพระราชทาน 
 

 สามารถติดต่อขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ที่ 
  กรุงเทพมหานคร 
   ฝ่ายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง 
   กลุ่มปฏิบัติพิธีการส่วนหน้า กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม 
   โทร. 0 2623 5500 
   ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โทร. 0 2202 9661 
 
  ส่วนภูมิภาค 
   งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
 
หมายเหตุ : 1. บุคคลผู้ท าลายชีพตนเอง และผู้ต้องอาญาแผ่นดินไม่พระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เพลิงศพ  
  ดินฝังศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
  2. การพระราชทานเพลิงศพนั้น จะต้องไม่ตรงกับ 
   2.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) 
   2.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) 
   2.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) 
    2.4 วันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม) 
  3. ตามประเพณีนิยม จะไม่พระราชทานเพลิงศพในวันศุกร์ 
  4. เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์จะขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
     และพระราชทานเพลิงศพ ถ้าไม่สามารถยื่นเรื่องขอด้วยตัวเอง จะต้องใช้ใบมอบอ านาจกับผู้ยื่นเรื่อง 
   แทนเจ้าภาพหรือทายาท 
      *เฉพาะผู้ขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


