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เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ
๑. เอกสารการขอพระราชทาน

๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑  แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง/เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒  ใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม หรือหนังสือสุทธิ 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  ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๒  ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ (กรณีปกติ)
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) 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
  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๓  ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗ ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
  สามารถติดตอขอพระราชทานไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ไดท่ี
 ๒.๑  กรุงเทพมหานคร 
  ฝายพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
 ๒.๒  สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

หมายเหตุ * เฉพาะผูท่ีขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัด

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

 ๑. ผูที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหมอมราชวงศ และหมอมหลวง

 ๒. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ

 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป

 ๔. บิดามารดา ของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)”

  ขึ้นไป

 ๕. บิดามารดา ของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต “พระครูชั้นสัญญาบัตร” ขึ้นไป

 ๖. บิดามารดา ของขาราชบริพารในพระองค ตามระเบียบหนวยราชการในพระองค 

  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๗. บิดามารดา ของขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นยศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 

  และพันตํารวจโท ขึ้นไป 

 ๘. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง

 ๙. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาล หรือสถานศึกษา

  เพื่อประโยชนทางการแพทย

 ๑๐. ขาราชการ ทหาร ตํารวจ ช้ันยศต่ํากวาสัญญาบัตรท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี

 ๑๑. ผูท่ีทําประโยชนใหกับสังคม และประเทศชาติเปนท่ีประจักษ

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หมายเหตุ ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ 

และดินฝงศพ

 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

และวันฉัตรมงคล

 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร



พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน
 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบายเก่ียวกับ

พิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทําคุณประโยชน และประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง

ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม

๒๕๖๒ เปนตนไป ท้ังในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ท่ัวประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม

ไดนอมรับสนองงานตามพระบรมราโชบาย โดยจัดทําแผนเตรียมความพรอมการรับโอนภารกิจงาน

ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานตามหลักเกณฑ สํานักพระราชวัง เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเห็นชอบหลักการ และดําเนินการตามแผนเตรียมความพรอมดังกลาว เพ่ือขยายการดําเนินงาน

ไปสูพสกนิกรท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ และใหหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย ใหไดรับเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูลอยางเทาเทียมท่ัวถึง และสมพระเกียรติ

ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

 กระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบภารกิจเก่ียวกับพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานเพ่ิมเติม 

ในสวนงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด ในการรับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร 

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินฝงศพพระราชทาน และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ

จากทายาทหรือผูขอ โดยมอบหมายใหกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เปนผูทําหนาท่ีในการประสานผานกลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา ไปยงักองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ซ่ึงเร่ิมต้ังแต

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยสามารถติดตอขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน 

ดินฝงศพพระราชทาน และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพไดท่ีศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไมเวนวันหยดุราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ

 ในการน้ี กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพ

ท่ีไดรับพระราชทาน ตามหลักเกณฑสํานักพระราชวัง ประกอบดวย กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน 

กลุมอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร กลุมอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

ท่ี ๑ - ๑๕ และกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเก่ียวกับพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน อาทิ กรณีน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทานพรอม

เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ ไดแก หีบศพพระราชทาน (หีบเชิงชาย หีบลายกานแยง หีบทองลายสลัก 

หีบทองทึบ) และโกศพระราชทาน (โกศโถ โกศแปดเหล่ียม) เพ่ือสนองงานสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไป

ตามพระบรมราโชบาย เพ่ือใหเกิดความมุงม่ันในการทําคุณประโยชน และสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติ

สืบไป

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

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ ไตรครองถวายสุกําศพ
  ๑.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๔  ฉัตรเบญจา
  ๑.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๖  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
  ๒.๖ พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆบังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง

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

 ๒.  พระราชาคณะช้ันธรรม

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ ไตรครองถวายสุกําศพ 
  ๑.๓  โกศโถ 
  ๑.๔  ฉัตรเบญจา
  ๑.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอเชิญโกศศพ 
   ๒.๓  โกศโถ
   ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ แหเวียนเมรุ
   ๒.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
   ๒.๖  เฉพาะพระราชาคณะช้ันธรรม พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ

    บังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑. หมอมเจา
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะช้ันสามัญ
เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอเชิญหีบศพ

  ๒.๔ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑๐ ป กลองชนะ  
 ประโคมเวลาแหเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง 
 พระราชทานผาไตร ๓ ไตร ทอดถวายพระสงฆสดับปกรณ
 กอนเวลาพระราชทานเพลิง

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 
 ๒.  บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
   ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารง
  ตําแหนง
 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. สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูวาราชการ

  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูถึงแกกรรมขณะดํารงตําแหนง 

 เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

  ๑.๑ น้ําหลวง

   ๑.๒  หีบลายกานแยง 

   (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินุกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)

 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง

  ๒.๑  เพลิงหลวง

   ๒.๒  หีบลายกานแยง

    (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินุกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  พระครูสัญญาบัตร

  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค

  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.

  ๔.  นายรอยทหารบก เรือ อากาศ นายรอยตํารวจ 

  ๕.  ขาราชการระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป 

        ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการต้ังแต ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

  ๑.๑  น้ําหลวง

  ๑.๒  หีบเชิงชาย

 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง

  ๒.๑  เพลิงหลวง

  ๒.๒  หีบเชิงชาย

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอเชิญหีบศพ

  ๔.  นายรอยทหารบก เรือ อากาศ นายรอยตํารวจ 

  ๕.  ขาราชการระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป 

        ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการต้ังแต ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 
 ๒.  บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
   ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารง
  ตําแหนง
 ๓.  

การขอพระราชทานหีบทองลายสลัก

การขอพระราชทานหีบทองทึบ

การขอพระราชทานโกศโถ

การขอพระราชทานโกศแปดเหล่ียม

การขอพระราชทานหีบเชิงชาย

การขอพระราชทานหีบลายกานแยง

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน (กรณีปกติ)

 ๑. พระสมณศักด์ิ ต้ังแต ช้ันพระครูสัญญาบัตรข้ึนไป พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค

 ๒. พระราชวงศ ต้ังแตช้ัน “หมอมเจา” ข้ึนไป

 ๓. ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

  - ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

  - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 ๔. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

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

และ “เบญจมาภรณมงคลกุฎไทย (บ.ม.)” ข้ึนไป

 ๖. ผูท่ีไดรับพระราทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”

 ๗. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ  ท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีท่ีถึงแกกรรม ในขณะดํารงตําแหนง

 ๘. บิดามารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวฒุสิภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกร

ตาง ๆ ที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารงตําแหนง

 ๙. ขาราชบริพารในพระองคตามท่ีกําหนดในระเบียบหนวยราชการในพระองค เรื่องการขอ

พระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการศพขาราชบริพารในพระองค

ครอบครัว และบุคคลทั่วไป ตามระเบียบหนวยราชการในพระองค พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๐. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ถึงแกกรรม

ในขณะดํารงตําแหนง

 ๑๑. ผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หลักเกณฑเทียบเกียรติยศพระราชทานแกผูวายชนม หลักเกณฑการขอพระราชทาน

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
๑. เม่ือส้ินชีวิต

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจา ๔ ป กลองชนะ ๑๐ ประโคม
เวลารับพระราชทานน้ําหลวง

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก

๒. เม่ือพระราชทานเพลิง

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอเชิญหีบศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ 
ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอเชิญหีบศพ

หมายเหตุ ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ 

และดินฝงศพ

 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

และวันฉัตรมงคล

 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร



พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน
 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบายเก่ียวกับ

พิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทําคุณประโยชน และประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง

ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม

๒๕๖๒ เปนตนไป ท้ังในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ท่ัวประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม

ไดนอมรับสนองงานตามพระบรมราโชบาย โดยจัดทําแผนเตรียมความพรอมการรับโอนภารกิจงาน

ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานตามหลักเกณฑ สํานักพระราชวัง เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเห็นชอบหลักการ และดําเนินการตามแผนเตรียมความพรอมดังกลาว เพ่ือขยายการดําเนินงาน

ไปสูพสกนิกรท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ และใหหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย ใหไดรับเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูลอยางเทาเทียมท่ัวถึง และสมพระเกียรติ

ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

 กระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบภารกิจเก่ียวกับพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานเพ่ิมเติม 

ในสวนงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด ในการรับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร 

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินฝงศพพระราชทาน และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ

จากทายาทหรือผูขอ โดยมอบหมายใหกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เปนผูทําหนาท่ีในการประสานผานกลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา ไปยงักองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ซ่ึงเร่ิมต้ังแต

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยสามารถติดตอขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน 

ดินฝงศพพระราชทาน และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพไดท่ีศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไมเวนวันหยดุราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ

 ในการน้ี กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพ

ท่ีไดรับพระราชทาน ตามหลักเกณฑสํานักพระราชวัง ประกอบดวย กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน 

กลุมอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร กลุมอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

ท่ี ๑ - ๑๕ และกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเก่ียวกับพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน อาทิ กรณีน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทานพรอม

เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ ไดแก หีบศพพระราชทาน (หีบเชิงชาย หีบลายกานแยง หีบทองลายสลัก 

หีบทองทึบ) และโกศพระราชทาน (โกศโถ โกศแปดเหล่ียม) เพ่ือสนองงานสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไป

ตามพระบรมราโชบาย เพ่ือใหเกิดความมุงม่ันในการทําคุณประโยชน และสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติ

สืบไป

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

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ ไตรครองถวายสุกําศพ
  ๑.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๔  ฉัตรเบญจา
  ๑.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๖  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
  ๒.๖ พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆบังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง

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

 ๒.  พระราชาคณะช้ันธรรม

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ ไตรครองถวายสุกําศพ 
  ๑.๓  โกศโถ 
  ๑.๔  ฉัตรเบญจา
  ๑.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอเชิญโกศศพ 
   ๒.๓  โกศโถ
   ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ แหเวียนเมรุ
   ๒.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
   ๒.๖  เฉพาะพระราชาคณะช้ันธรรม พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ

    บังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑. หมอมเจา
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะช้ันสามัญ
เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอเชิญหีบศพ

  ๒.๔ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑๐ ป กลองชนะ  
 ประโคมเวลาแหเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง 
 พระราชทานผาไตร ๓ ไตร ทอดถวายพระสงฆสดับปกรณ
 กอนเวลาพระราชทานเพลิง

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 
 ๒.  บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
   ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารง
  ตําแหนง
 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. สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูวาราชการ

  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูถึงแกกรรมขณะดํารงตําแหนง 

 เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

  ๑.๑ น้ําหลวง

   ๑.๒  หีบลายกานแยง 

   (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินุกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)

 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง

  ๒.๑  เพลิงหลวง

   ๒.๒  หีบลายกานแยง

    (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินุกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  พระครูสัญญาบัตร

  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค

  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.

  ๔.  นายรอยทหารบก เรือ อากาศ นายรอยตํารวจ 

  ๕.  ขาราชการระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป 

        ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการต้ังแต ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

  ๑.๑  น้ําหลวง

  ๑.๒  หีบเชิงชาย

 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง

  ๒.๑  เพลิงหลวง

  ๒.๒  หีบเชิงชาย

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอเชิญหีบศพ

  ๔.  นายรอยทหารบก เรือ อากาศ นายรอยตํารวจ 

  ๕.  ขาราชการระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป 

        ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการต้ังแต ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 
 ๒.  บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
   ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารง
  ตําแหนง
 ๓.  

การขอพระราชทานหีบทองลายสลัก

การขอพระราชทานหีบทองทึบ

การขอพระราชทานโกศโถ

การขอพระราชทานโกศแปดเหล่ียม

การขอพระราชทานหีบเชิงชาย

การขอพระราชทานหีบลายกานแยง

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน (กรณีปกติ)

 ๑. พระสมณศักด์ิ ต้ังแต ช้ันพระครูสัญญาบัตรข้ึนไป พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค

 ๒. พระราชวงศ ต้ังแตช้ัน “หมอมเจา” ข้ึนไป

 ๓. ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

  - ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

  - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 ๔. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

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

และ “เบญจมาภรณมงคลกุฎไทย (บ.ม.)” ข้ึนไป

 ๖. ผูท่ีไดรับพระราทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”

 ๗. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ  ท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีท่ีถึงแกกรรม ในขณะดํารงตําแหนง

 ๘. บิดามารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวฒุสิภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกร

ตาง ๆ ที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารงตําแหนง

 ๙. ขาราชบริพารในพระองคตามท่ีกําหนดในระเบียบหนวยราชการในพระองค เรื่องการขอ

พระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการศพขาราชบริพารในพระองค

ครอบครัว และบุคคลทั่วไป ตามระเบียบหนวยราชการในพระองค พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๐. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ถึงแกกรรม

ในขณะดํารงตําแหนง

 ๑๑. ผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หลักเกณฑเทียบเกียรติยศพระราชทานแกผูวายชนม หลักเกณฑการขอพระราชทาน

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
๑. เม่ือส้ินชีวิต

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจา ๔ ป กลองชนะ ๑๐ ประโคม
เวลารับพระราชทานน้ําหลวง

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก

๒. เม่ือพระราชทานเพลิง

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอเชิญหีบศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ 
ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอเชิญหีบศพ

หมายเหตุ ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ 

และดินฝงศพ

 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

และวันฉัตรมงคล

 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร



พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน
 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบายเก่ียวกับ

พิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทําคุณประโยชน และประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง

ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม

๒๕๖๒ เปนตนไป ท้ังในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ท่ัวประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม

ไดนอมรับสนองงานตามพระบรมราโชบาย โดยจัดทําแผนเตรียมความพรอมการรับโอนภารกิจงาน

ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานตามหลักเกณฑ สํานักพระราชวัง เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเห็นชอบหลักการ และดําเนินการตามแผนเตรียมความพรอมดังกลาว เพ่ือขยายการดําเนินงาน

ไปสูพสกนิกรท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ และใหหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย ใหไดรับเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูลอยางเทาเทียมท่ัวถึง และสมพระเกียรติ

ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

 กระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบภารกิจเก่ียวกับพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานเพ่ิมเติม 

ในสวนงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด ในการรับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร 

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินฝงศพพระราชทาน และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ

จากทายาทหรือผูขอ โดยมอบหมายใหกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เปนผูทําหนาท่ีในการประสานผานกลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา ไปยงักองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ซ่ึงเร่ิมต้ังแต

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยสามารถติดตอขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน 

ดินฝงศพพระราชทาน และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพไดท่ีศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไมเวนวันหยดุราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ

 ในการน้ี กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพ

ท่ีไดรับพระราชทาน ตามหลักเกณฑสํานักพระราชวัง ประกอบดวย กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน 

กลุมอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร กลุมอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

ท่ี ๑ - ๑๕ และกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเก่ียวกับพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน อาทิ กรณีน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทานพรอม

เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ ไดแก หีบศพพระราชทาน (หีบเชิงชาย หีบลายกานแยง หีบทองลายสลัก 

หีบทองทึบ) และโกศพระราชทาน (โกศโถ โกศแปดเหล่ียม) เพ่ือสนองงานสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไป

ตามพระบรมราโชบาย เพ่ือใหเกิดความมุงม่ันในการทําคุณประโยชน และสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติ

สืบไป

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

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ ไตรครองถวายสุกําศพ
  ๑.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๔  ฉัตรเบญจา
  ๑.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๖  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
  ๒.๖ พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆบังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง

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

 ๒.  พระราชาคณะช้ันธรรม

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ ไตรครองถวายสุกําศพ 
  ๑.๓  โกศโถ 
  ๑.๔  ฉัตรเบญจา
  ๑.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอเชิญโกศศพ 
   ๒.๓  โกศโถ
   ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ แหเวียนเมรุ
   ๒.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
   ๒.๖  เฉพาะพระราชาคณะช้ันธรรม พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ

    บังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑. หมอมเจา
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะช้ันสามัญ
เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอเชิญหีบศพ

  ๒.๔ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑๐ ป กลองชนะ  
 ประโคมเวลาแหเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง 
 พระราชทานผาไตร ๓ ไตร ทอดถวายพระสงฆสดับปกรณ
 กอนเวลาพระราชทานเพลิง

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 
 ๒.  บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
   ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารง
  ตําแหนง
 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. สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูวาราชการ

  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูถึงแกกรรมขณะดํารงตําแหนง 

 เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

  ๑.๑ น้ําหลวง

   ๑.๒  หีบลายกานแยง 

   (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินุกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)

 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง

  ๒.๑  เพลิงหลวง

   ๒.๒  หีบลายกานแยง

    (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินุกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  พระครูสัญญาบัตร

  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค

  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.

  ๔.  นายรอยทหารบก เรือ อากาศ นายรอยตํารวจ 

  ๕.  ขาราชการระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป 

        ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการต้ังแต ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

  ๑.๑  น้ําหลวง

  ๑.๒  หีบเชิงชาย

 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง

  ๒.๑  เพลิงหลวง

  ๒.๒  หีบเชิงชาย

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอเชิญหีบศพ

  ๔.  นายรอยทหารบก เรือ อากาศ นายรอยตํารวจ 

  ๕.  ขาราชการระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป 

        ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการต้ังแต ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 
 ๒.  บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
   ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารง
  ตําแหนง
 ๓.  

การขอพระราชทานหีบทองลายสลัก

การขอพระราชทานหีบทองทึบ

การขอพระราชทานโกศโถ

การขอพระราชทานโกศแปดเหล่ียม

การขอพระราชทานหีบเชิงชาย

การขอพระราชทานหีบลายกานแยง

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน (กรณีปกติ)

 ๑. พระสมณศักด์ิ ต้ังแต ช้ันพระครูสัญญาบัตรข้ึนไป พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค

 ๒. พระราชวงศ ต้ังแตช้ัน “หมอมเจา” ข้ึนไป

 ๓. ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

  - ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

  - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 ๔. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

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

และ “เบญจมาภรณมงคลกุฎไทย (บ.ม.)” ข้ึนไป

 ๖. ผูท่ีไดรับพระราทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”

 ๗. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ  ท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีท่ีถึงแกกรรม ในขณะดํารงตําแหนง

 ๘. บิดามารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานรฐัสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวฒุสิภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกร

ตาง ๆ ที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารงตําแหนง

 ๙. ขาราชบริพารในพระองคตามท่ีกําหนดในระเบียบหนวยราชการในพระองค เรื่องการขอ

พระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการศพขาราชบริพารในพระองค

ครอบครัว และบุคคลทั่วไป ตามระเบียบหนวยราชการในพระองค พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๐. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ถึงแกกรรม

ในขณะดํารงตําแหนง

 ๑๑. ผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หลักเกณฑเทียบเกียรติยศพระราชทานแกผูวายชนม หลักเกณฑการขอพระราชทาน

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
๑. เม่ือส้ินชีวิต

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจา ๔ ป กลองชนะ ๑๐ ประโคม
เวลารับพระราชทานน้ําหลวง

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก

๒. เม่ือพระราชทานเพลิง

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอเชิญหีบศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ 
ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอเชิญหีบศพ

หมายเหตุ ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ 

และดินฝงศพ

 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

และวันฉัตรมงคล

 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร



พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน
 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบายเก่ียวกับ

พิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทําคุณประโยชน และประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวัง

ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม

๒๕๖๒ เปนตนไป ท้ังในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ท่ัวประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม

ไดนอมรับสนองงานตามพระบรมราโชบาย โดยจัดทําแผนเตรียมความพรอมการรับโอนภารกิจงาน

ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานตามหลักเกณฑ สํานักพระราชวัง เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเห็นชอบหลักการ และดําเนินการตามแผนเตรียมความพรอมดังกลาว เพ่ือขยายการดําเนินงาน

ไปสูพสกนิกรท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ และใหหนวยงาน

ราชการในพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย ใหไดรับเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูลอยางเทาเทียมท่ัวถึง และสมพระเกียรติ

ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

 กระทรวงวัฒนธรรม ไดรับมอบภารกิจเก่ียวกับพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานเพ่ิมเติม 

ในสวนงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด ในการรับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร 

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินฝงศพพระราชทาน และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ

จากทายาทหรือผูขอ โดยมอบหมายใหกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เปนผูทําหนาท่ีในการประสานผานกลุมปฏิบัติพิธีการสวนหนา ไปยงักองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ซ่ึงเร่ิมต้ังแต

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยสามารถติดตอขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน 

ดินฝงศพพระราชทาน และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพไดท่ีศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไมเวนวันหยดุราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ

 ในการน้ี กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพ

ท่ีไดรับพระราชทาน ตามหลักเกณฑสํานักพระราชวัง ประกอบดวย กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน 

กลุมอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร กลุมอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

ท่ี ๑ - ๑๕ และกลุมพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจเก่ียวกับพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน อาทิ กรณีน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทานพรอม

เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ ไดแก หีบศพพระราชทาน (หีบเชิงชาย หีบลายกานแยง หีบทองลายสลัก 

หีบทองทึบ) และโกศพระราชทาน (โกศโถ โกศแปดเหล่ียม) เพ่ือสนองงานสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไป

ตามพระบรมราโชบาย เพ่ือใหเกิดความมุงม่ันในการทําคุณประโยชน และสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติ

สืบไป

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

 ๒.  พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ)

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ ไตรครองถวายสุกําศพ
  ๑.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๑.๔  ฉัตรเบญจา
  ๑.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
  ๑.๖  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน ๓ คืน
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอเชิญโกศศพ 
  ๒.๓  โกศแปดเหล่ียม 
  ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ แหเวียนเมรุ
  ๒.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
  ๒.๖ พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆบังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง

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

 ๒.  พระราชาคณะช้ันธรรม

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง
  ๑.๒ ไตรครองถวายสุกําศพ 
  ๑.๓  โกศโถ 
  ๑.๔  ฉัตรเบญจา
  ๑.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ําหลวง 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง
  ๒.๒  รถวอเชิญโกศศพ 
   ๒.๓  โกศโถ
   ๒.๔  ฉัตรเบญจา ๑๐ แหเวียนเมรุ
   ๒.๕  ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง
   ๒.๖  เฉพาะพระราชาคณะช้ันธรรม พระราชทานผาไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ

    บังสุกุลกอนรับพระราชทานเพลิง

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑. หมอมเจา
 ๒.  พระราชาคณะช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะช้ันสามัญ
เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอเชิญหีบศพ

  ๒.๔ เฉพาะหมอมเจา ฉัตรเบญจา ๑๐ ป กลองชนะ  
 ประโคมเวลาแหเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง 
 พระราชทานผาไตร ๓ ไตร ทอดถวายพระสงฆสดับปกรณ
 กอนเวลาพระราชทานเพลิง

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 
 ๒.  บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
   ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารง
  ตําแหนง
 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. สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูวาราชการ

  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูถึงแกกรรมขณะดํารงตําแหนง 

 เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

  ๑.๑ น้ําหลวง

   ๑.๒  หีบลายกานแยง 

   (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินุกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)

 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง

  ๒.๑  เพลิงหลวง

   ๒.๒  หีบลายกานแยง

    (ถาเปนราชนิกุล หรือราชินุกุล พระราชทานหีบกุด่ัน)

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  พระครูสัญญาบัตร

  ๒.  พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค

  ๓.  ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ บ.ช., บ.ม., บ.ภ.

  ๔.  นายรอยทหารบก เรือ อากาศ นายรอยตํารวจ 

  ๕.  ขาราชการระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป 

        ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการต้ังแต ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

  ๑.๑  น้ําหลวง

  ๑.๒  หีบเชิงชาย

 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง

  ๒.๑  เพลิงหลวง

  ๒.๒  หีบเชิงชาย

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต
  ๑.๑  น้ําหลวง 
  ๑.๒  หีบทองทึบ 
 ๒.  เม่ือพระราชทานเพลิง
  ๒.๑  เพลิงหลวง 
  ๒.๒  หีบทองทึบ
  ๒.๓  รถวอเชิญหีบศพ

  ๔.  นายรอยทหารบก เรือ อากาศ นายรอยตํารวจ 

  ๕.  ขาราชการระดับ ๓ หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป 

        ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการต้ังแต ๒ ปข้ึนไป)

  เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
 ๑.  เม่ือส้ินชีวิต

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน
 ๑.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ต.จ.ว. 
 ๒.  บิดามารดาของผูดํารงตําแหนงองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
   ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ ท่ีกําหนดใน
  รัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรี ท่ีถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารง
  ตําแหนง
 ๓.  

การขอพระราชทานหีบทองลายสลัก

การขอพระราชทานหีบทองทึบ

การขอพระราชทานโกศโถ

การขอพระราชทานโกศแปดเหล่ียม

การขอพระราชทานหีบเชิงชาย

การขอพระราชทานหีบลายกานแยง

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน (กรณีปกติ)

 ๑. พระสมณศักด์ิ ต้ังแต ช้ันพระครูสัญญาบัตรข้ึนไป พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค

 ๒. พระราชวงศ ต้ังแตช้ัน “หมอมเจา” ข้ึนไป

 ๓. ขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการตามระบบจําแนกประเภท 

  - ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปข้ึนไป

  - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 ๔. ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ช้ันยศต้ังแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยตํารวจตรี ข้ึนไป 

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

และ “เบญจมาภรณมงคลกุฎไทย (บ.ม.)” ข้ึนไป

 ๖. ผูท่ีไดรับพระราทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”

 ๗. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกรตาง ๆ  ท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีท่ีถึงแกกรรม ในขณะดํารงตําแหนง

 ๘. บิดามารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานรฐัสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวฒุสิภา ประธานศาลฎีกา ประธานองคกร

ตาง ๆ ที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแกกรรมในขณะบุตรดํารงตําแหนง

 ๙. ขาราชบริพารในพระองคตามท่ีกําหนดในระเบียบหนวยราชการในพระองค เรื่องการขอ

พระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการศพขาราชบริพารในพระองค

ครอบครัว และบุคคลทั่วไป ตามระเบียบหนวยราชการในพระองค พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๐. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ถึงแกกรรม

ในขณะดํารงตําแหนง

 ๑๑. ผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หลักเกณฑเทียบเกียรติยศพระราชทานแกผูวายชนม หลักเกณฑการขอพระราชทาน

เคร่ืองเกียรติยศท่ีไดรับพระราชทาน
๑. เม่ือส้ินชีวิต

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจา ๔ ป กลองชนะ ๑๐ ประโคม
เวลารับพระราชทานน้ําหลวง

น้ําหลวง หีบทองลายสลัก

๒. เม่ือพระราชทานเพลิง

พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๑ และขอ ๒ พระราชทานตามผูมีสิทธ์ิการขอพระราชทานในขอ ๓

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอเชิญหีบศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ 
ป กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ และเวลารับพระราชทานเพลิง

เพลิงหลวง หีบทองลายสลัก รถวอเชิญหีบศพ

หมายเหตุ ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ 

และดินฝงศพ

 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

และวันฉัตรมงคล

 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร





การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๑ - ๔, โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๘, ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๕๗
www.m-culture.go.th/funeral
Call Center ๑๗๖๕ สายดวนวัฒนธรรม

เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ
๑. เอกสารการขอพระราชทาน

๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑  แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง/เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒  ใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม หรือหนังสือสุทธิ 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  ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๒  ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ (กรณีปกติ)
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) 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
  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๓  ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗ ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
  สามารถติดตอขอพระราชทานไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ไดท่ี
 ๒.๑  กรุงเทพมหานคร 
  ฝายพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
 ๒.๒  สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

หมายเหตุ * เฉพาะผูท่ีขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัด

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

 ๑. ผูที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหมอมราชวงศ และหมอมหลวง

 ๒. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ

 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป

 ๔. บิดามารดา ของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)”

  ขึ้นไป

 ๕. บิดามารดา ของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต “พระครูชั้นสัญญาบัตร” ขึ้นไป

 ๖. บิดามารดา ของขาราชบริพารในพระองค ตามระเบียบหนวยราชการในพระองค 

  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๗. บิดามารดา ของขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นยศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 

  และพันตํารวจโท ขึ้นไป 

 ๘. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง

 ๙. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาล หรือสถานศึกษา

  เพื่อประโยชนทางการแพทย

 ๑๐. ขาราชการ ทหาร ตํารวจ ช้ันยศต่ํากวาสัญญาบัตรท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี

 ๑๑. ผูท่ีทําประโยชนใหกับสังคม และประเทศชาติเปนท่ีประจักษ

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หมายเหตุ ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ 

และดินฝงศพ

 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

และวันฉัตรมงคล

 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร



การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๑ - ๔, โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๘, ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๕๗
www.m-culture.go.th/funeral
Call Center ๑๗๖๕ สายดวนวัฒนธรรม

เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ
๑. เอกสารการขอพระราชทาน

๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑  แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง/เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒  ใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม หรือหนังสือสุทธิ 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  ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๒  ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ (กรณีปกติ)
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) 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
  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๓  ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗ ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
  สามารถติดตอขอพระราชทานไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ไดท่ี
 ๒.๑  กรุงเทพมหานคร 
  ฝายพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
 ๒.๒  สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

หมายเหตุ * เฉพาะผูท่ีขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัด

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

 ๑. ผูที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหมอมราชวงศ และหมอมหลวง

 ๒. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ

 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป

 ๔. บิดามารดา ของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)”

  ขึ้นไป

 ๕. บิดามารดา ของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต “พระครูชั้นสัญญาบัตร” ขึ้นไป

 ๖. บิดามารดา ของขาราชบริพารในพระองค ตามระเบียบหนวยราชการในพระองค 

  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๗. บิดามารดา ของขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นยศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 

  และพันตํารวจโท ขึ้นไป 

 ๘. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง

 ๙. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาล หรือสถานศึกษา

  เพื่อประโยชนทางการแพทย

 ๑๐. ขาราชการ ทหาร ตํารวจ ช้ันยศต่ํากวาสัญญาบัตรท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี

 ๑๑. ผูท่ีทําประโยชนใหกับสังคม และประเทศชาติเปนท่ีประจักษ

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หมายเหตุ ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ 

และดินฝงศพ

 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

และวันฉัตรมงคล

 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร



การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๑ - ๔, โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๘, ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๕๗
www.m-culture.go.th/funeral
Call Center ๑๗๖๕ สายดวนวัฒนธรรม

เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ
๑. เอกสารการขอพระราชทาน

๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑  แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง/เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒  ใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม หรือหนังสือสุทธิ 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  ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๒  ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ (กรณีปกติ)
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) 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
  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๓  ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗ ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
  สามารถติดตอขอพระราชทานไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ไดท่ี
 ๒.๑  กรุงเทพมหานคร 
  ฝายพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
 ๒.๒  สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

หมายเหตุ * เฉพาะผูท่ีขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัด

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

 ๑. ผูที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหมอมราชวงศ และหมอมหลวง

 ๒. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ

 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป

 ๔. บิดามารดา ของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)”

  ขึ้นไป

 ๕. บิดามารดา ของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต “พระครูชั้นสัญญาบัตร” ขึ้นไป

 ๖. บิดามารดา ของขาราชบริพารในพระองค ตามระเบียบหนวยราชการในพระองค 

  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๗. บิดามารดา ของขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นยศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 

  และพันตํารวจโท ขึ้นไป 

 ๘. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง

 ๙. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาล หรือสถานศึกษา

  เพื่อประโยชนทางการแพทย

 ๑๐. ขาราชการ ทหาร ตํารวจ ช้ันยศต่ํากวาสัญญาบัตรท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี

 ๑๑. ผูท่ีทําประโยชนใหกับสังคม และประเทศชาติเปนท่ีประจักษ

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หมายเหตุ ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ 

และดินฝงศพ

 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

และวันฉัตรมงคล

 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร



การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กองพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน

กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๑ - ๔, โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๘, ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๕๗
www.m-culture.go.th/funeral
Call Center ๑๗๖๕ สายดวนวัฒนธรรม

เอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเก่ียวกับพิธีการศพ
๑. เอกสารการขอพระราชทาน

๑.๑ ขอพระราชทานน้ําหลวง
  ๑.๑.๑  แบบคําขอพระราชทานน้ําหลวง/เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ*
  ๑.๑.๒  ใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๑.๓  สําเนาบัตรขาราชการของผูวายชนม หรือหนังสือสุทธิ 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  ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๒  ขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝงศพ และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ (กรณีปกติ)
  ๑.๒.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๒.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) 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
  ๑.๒.๘  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๓  ขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ (กรณีพิเศษ)
  ๑.๓.๑  หนังสือขอพระราชทาน (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
  ๑.๓.๒  ใบมรณบัตรของผูวายชนม (ตัวจริงพรอมสําเนา) จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูวายชนม จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรขาราชการ ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๕  สําเนาทะเบียนบาน ผูขอ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๑.๓.๖  ประวัติโดยยอของผูวายชนม พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๗ ประวัติโดยยอของผูขอ พรอมรูปถาย ขนาด ๑ - ๒ น้ิว* จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๑.๓.๘  หนังสือรับรองความประพฤติ* จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สถานท่ีขอพระราชทาน
  สามารถติดตอขอพระราชทานไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ไดท่ี
 ๒.๑  กรุงเทพมหานคร 
  ฝายพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
 ๒.๒  สวนภูมิภาค
  งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

หมายเหตุ * เฉพาะผูท่ีขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัด

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝงศพ

ผูมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)

 ๑. ผูที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหมอมราชวงศ และหมอมหลวง

 ๒. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ

 ๓. บิดามารดา ของขาราชการระดับ ๖ ขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป

  - ขาราชการตามระบบจําแนกประเภท ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป

 ๔. บิดามารดา ของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)”

  ขึ้นไป

 ๕. บิดามารดา ของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต “พระครูชั้นสัญญาบัตร” ขึ้นไป

 ๖. บิดามารดา ของขาราชบริพารในพระองค ตามระเบียบหนวยราชการในพระองค 

  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๗. บิดามารดา ของขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นยศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 

  และพันตํารวจโท ขึ้นไป 

 ๘. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง

 ๙. ผูบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาล หรือสถานศึกษา

  เพื่อประโยชนทางการแพทย

 ๑๐. ขาราชการ ทหาร ตํารวจ ช้ันยศต่ํากวาสัญญาบัตรท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี

 ๑๑. ผูท่ีทําประโยชนใหกับสังคม และประเทศชาติเปนท่ีประจักษ

 ๑๒. ผูท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หมายเหตุ ๑. บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดินไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ 

และดินฝงศพ

 ๒. การพระราชทานเพลิงศพน้ัน จะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

และวันฉัตรมงคล

 ๓. ตามประเพณีนิยม จะไมพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร
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