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งานที่ให้บริการ

การขอพระราชทานเพลิงศพ

กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล (เจ้าหน้าที่ น.ส.กมลชนก เสือผู้)

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2
(ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น.และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นคาขอและการพิจารณาอนุมัติ
1. หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ
1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป และพระภิกษุ สามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค
2. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
4. ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
5. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตารวจ ยศชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยตารวจตรี ขึ้นไป
6. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่“เบญจมดิเรกคุณาภรณ์”(บ.ภ.)“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย”
(บ.ม.) ขึ้นไป
7. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า”
8. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
9. ประธานองค์กรต่างๆ ที่กาหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะดารงตาแหน่ง
10. บิดาและมารดาของผู้ดารงตาแน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่างๆ ที่กาหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมขณะ
ในขณะบุตรดารงตาแหน่ง
11. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ถึงแก่กรรมในขณะดารงตาแหน่ง
12. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ
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2. หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ
1. ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง
2. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
3. บิดามารดาของข้าราชการผู้ใหญ่ระดับ 6 ขึ้นไป
4. บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป
5. บิดามารดาของข้าราชการฝ่ายทหาร ตารวจ ชั้นยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตารวจโท ขึ้นไป
6. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
7. บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
8. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ ที่ถึงแก่กรรมในขณะดารงตาแหน่ง
- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
- นายกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- นายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
- นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา
9. ผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการกุศล คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า500,000 บาท
10. ผู้ที่บริจาคร่างกายหรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
11. ข้าราชการ ทหาร ตารวจ ชั้นยศต่ากว่าสัญญาบัตรที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
12. ผู้ที่ทาประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
หมายเหตุ บุคคลผู้ทาลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดินไม่พระราชทานเพลิงศพ และเครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพ
3. เงื่อนไข/รายละเอียดขั้นตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพ
1. การขอพระราชทานเพลิงศพ : เจ้าภาพหรือทายาทผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพิงศพ จะต้องทาหนังสือแจ้ง
ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของผู้ถึงแก่กรรม โดยระบุ
- ชื่อ ตาแหน่ง ชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม
- ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง
- มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง
- ระบุวัน เวลา สถานที่ที่จะฌาปนกิจ
2. การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ : เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพกรณี
พิเศษ ต้องทาหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ
- ชื่อ-สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม
- ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ทีไหน เมื่อใด
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- ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาขอ
พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
- ระบุ วัน เวลา สถานที่ที่จะฌาปนกิจ
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
ในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนั้น จะต้องนาหลักฐานมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
- ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
- ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
- บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
- หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญชัย
สมรภูมิ ทั้งนี้ ต้องนาเอกสารต้นฉบับและสาเนาแนบมาพร้อมกับหนังสือด้วย
3. ติดต่อวัดเพื่อเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ
ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ทั้งตามเกณฑ์ที่ได้รับพระราชทานและกรณีพิเศษนั้น จะต้องไม่ตรงกับ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตร
มงคล (และตามประเพณีนิยมไม่มีการเผาศพในวันศุกร์)
4. ข้อกาหนดของกองพระราชพิธี
1. ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเพลิง ถ้าจะพระราชทานในต่างจังหวัด (นอกเขตรัศมี 50 ก.ม. จาก
พระบรมมหาราชวัง) ยกเว้นปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ทางสานักพระราชวังจะได้จัดหีบเพลิง ให้กระทรวงเจ้าสังกัด
รับส่งไปพระราชทานเพลิง หรือให้ เจ้าภาพศพไปติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี สานัก
พระราชวัง
2. กรณีพระราชทานเพลิงศพ ทั้งตามเกณฑ์ที่ได้รับพระราชทานและกรณีพิเศษ ที่ไม่มีเครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพ ในกรุงเทพฯ ทางสานักพระราชวัง จะได้จัดเจ้าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพระราชทานโดยรถยนต์
หลวง ทั้งนี้ เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นปริมณฑลในรัศมี 50 กิโลเมตร จากพระบรมมหาราชวัง
เจ้าภาพจะต้องจัดรถรับ – ส่ง
ให้เจ้าหน้าที่เชิญเพลิงด้วย
3. สาหรับเครื่องประกอบเกียรติยศ ได้แก่ หีบ โกศ ฉัตรตั้ง นั้น ทางสานักพระราชวังจะได้เชิญไปประกอบ
และแต่งตั้งไว้ มีกาหนดเพียง 7 วัน เมื่อพ้นไปแล้ว เจ้าภาพหรือทายาทยังไม่กาหนดพระราชทานเพลิง ถ้าทาง
ราชการมีความจาเป็น ก็จะถอนส่วนประกอบลองนอกของหีบหรือโกศ ไปใช้ในราชการต่อไป
4. ในการพระราชทานเพลิงนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญเพลิงพระราชทานหรือเจ้าภาพเชิญหีบเพลิงไปถึงมณฑล
พิธี ในการนี้ ห้ามเปิดหรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องจากเป็นการไม่เหมาะสม
5. เจ้าภาพงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อจะขอหมายรับสั่ง ให้ติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี
โทรศัพท์ 0-2224-4747 ต่อ4501
6. ก่อนงานพระราชทานเพลิงศพ 1 วัน ให้เจ้าภาพติดต่อยืนยันความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี
ที่หมายเลข 0-2222-2735 (เฉพาะเพลิงที่เชิญโดยเจ้าหน้าที่)
7. หากมีข้อสงสัยประการใด สมารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
โทรศัพท์ 0-2221-0873 0-2221-7182 และ 0-2222-2735
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5. ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ขอพระราชทานเพลิงศพจานวนมาก เลขาธิการพระราชวังได้มีบัญชาว่า
เพลิงที่พระราชทานไปเผาศพ ณ วัดที่อยู่ห่างจากพระบรมมหาราชวัง นอกรัศมี 50 กิโลเมตร ให้จัดเป็นหีบเพลิง
พระราชทานมอบเจ้าภาพเชิญไปดาเนินการเอง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่สานักพระราชวังไปปฏิบัติ ดังนั้น กองพระราช
พิธีจึงได้กาหนดระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ดังนี้
1. ให้เจ้าภาพศพไปติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
2. กรณีที่เจ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบพระราชทานด้วยตนเองจะมอบให้ผู้อื่นไปรับแทนก็ได้โดยนา
ต้นเรื่อง หนังสือมอบฉันทะ และสาเนาบัตรประจาตัวผู้แทน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
3. เจ้าภาพหรือผู้แทนควรไปรับหีบเพลิงก่อนกาหนดวันพระราชทานเพลิงอย่างน้อย 3 วัน
4. ผู้ที่มารับหีบเพลิงควรแต่งกายสุภาพ
5. ให้รับหีบเพลิงพระราชทานที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
หมายเหตุ 1. การติดต่อขอพระราชทานเพลิงศพที่ได้ตามเกณฑ์ และกรณีพิเศษ ซึ่งไม่มีเครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพ ในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้น กรณีเขตปริมณฑล 50 กิโลเมตร เจ้าภาพจะต้องจัดรถรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่เชิญเพลิง
2. เลขาธิการพระราชวังมีคาสั่งห้ามเจ้าหน้าที่สานักพระราชวังไปปฏิบัติโดยเด็ดขาด ดังนั้น เจ้าภาพ
จะต้องเป็นผู้ดาเนินการจัดการหีบเพลิงพระราชทานเอง
3. ห้ามเปิด หรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในการพระราชทานเพลิงศพ เมื่อเจ้าภาพเชิญหีบ
พระราชทานไปถึงมณฑลพิธี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา
การให้บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

การเสนอขอ

ผู้ขอฯ กรอกแบบฟอร์มเสนอขอ
พระราชทานเพลิงศพ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา

-

ผู้ขอฯ

2

การพิจารณา

25 นาที

สพท.

3

การลงนาม

2.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
2.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร จัดทา
ร่างหนังสือการขอพระราชทานเพลิง
ศพฯ ถึงเลขาธิการพระราชวัง และ
เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
3.1 ผู้มีอานาจลงนาม
3.2 เจ้าหน้าทีส่ ่งมอบหนังสือแก่ผู้ขอฯ

5 นาที

สพท.

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที

5

หลักฐานประกอบการขอพระราชทานเพลิงศพ
1. แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ (แล้วแต่กรณี)
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาใบมรณะบัตร
จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ตาย
จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ /บัตรข้าราชการบานาญ /บัตรประชาชนขอผู้ตาย จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนของผู้ขอ จานวน 2 ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
จานวน 2 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
จานวน 2 ฉบับ
8. กาหนดการพระราชทานเพลิงศพ
จานวน 2 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

6

แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
วันที่.................เดือน..................................... พ.ศ.................
เรื่อง ขอพระราชทานเพลิงศพ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ด้วยข้าพเจ้า.................................................................เกี่ยวข้องเป็น..............................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ....................................................................................................................................................
โทร ...............................................ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพให้กับ.........................................................
เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบานาญ
ลูกจ้างประจา
ตาแหน่งครั้งสุดท้าย...........................................................โรงเรียน.....................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด
ชั้น
ตรา................................สาเหตุการถึงแก่กรรม.....................................เมื่อวันที่ .......................................
กาหนดการฌาปนกิจศพในวัน....................ที่.............................................................เวลา........................น.
ณ (สถานที่ฌาปนกิจศพ) .........................................................แขวง/ตาบล.....................................................
เขต/อาเภอ ...................................................................... จังหวัด.....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(....................................................)

7

แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ
วันที่.................เดือน..................................... พ.ศ.................
เรื่อง ขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ด้วย นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................
เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบานาญ
ลูกจ้างประจา
สังกัด ...................................................................................................................................................................
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรา.......................................ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้
นาย/นาง/นางสาว ................................................................ผู้เป็น บิดา
มารดา
ถึงแก่กรรมเนื่องจาก.............................................................. เมื่อวันที่ ..............................................................
กาหนดการฌาปนกิจศพในวัน....................ที่...........................................พ.ศ..................เวลา........................น.
ณ (สถานที่ฌาปนกิจศพ) .........................................................แขวง/ตาบล.....................................................
เขต/อาเภอ ...................................................................... จังหวัด.....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

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

8

ผังขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ
ทายาท/ผู้ขอฯ กรอกแบบฟอร์ม
ยื่นคาขอฯ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร /
จัดทาร่างหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ
ถึง เลขาธิการพระราชวัง

25 นาที

3 นาที

เสนอ ผอ.สพป.กจ.2
พิจารณาลงนาม
2

พิจ
เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนหนังสือส่ง/
เห็นชอบ
ส่งมอบหนังสือให้แก่ผู้ขอฯ


เมื่อผู้ขอฯ ได้รับหนังสือจาก สพท.แล้ว
ให้นาส่งด้วยตนเองที่ กองพระราชพิธี
สานักพระราชวัง กทม.


สานักพระราชวัง ตรวจพิจารณา
และส่งมอบหีบเพลิงพระราชทานแก่ผู้ขอฯ

นาที

จุดบริการ
ระยะเวลา 30 นาที
1

