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14. การดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ 

14.1 ขอบเขตงานการดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ มีดงันี้ 
14.1.1 หลักเกณฑที่เกี่ยวของในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณปีกติ มีดงันี้ 

-  ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตั้งแต “เบญจมดเิรก
คุณาภรณ” (บ.ภ.) และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย” (บ.ม.) ข้ึนไป 

14.1.2 หลักเกณฑที่เกี่ยวของในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณพีิเศษ มีดงันี้ 
-  พนักงานรัฐวิสาหกิจระดบัสูง 
-  ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ  เหรียญกลาหาญ และเหรียญ

ชัยสมรภูมิ 
-  ผูที่ทําประโยชนใหกับประเทศชาติ  เชน ศิลปนแหงชาติ  นกักีฬา

ระดบัชาต ิเปนตน 
-  ผูที่ทําประโยชน  เชน บริจาคเพื่อการกุศล  คิดเปนมูลค าไมนอยกวา 

500,000 บาท บริจาครางกายหรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย  
โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานศึกษา เพื่อประโยชนทางการแพทย 

-  บิดามารดาของผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
“ตริตาภรณชางเผือก ” (ต.ช.) ข้ึนไป  

-  ผูที่ทําคุณประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาต ิ
หมายเหต ุ: บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตองอาญาแผนดนิ ไมไดรับพระราชทานเพลิงศพและ

เครื่องเกียรตยิศประกอบศพ 

14.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีดงันี้ 
14.2.1 ญาติ/หนวยงานตนสังกัด  แจงและทําหนังสือถึงกองทรัพยากร

บุคคล  เพื่อขอ พระราชทานเพลิงศพใหแกผูถึงแกกรรม  โดยระบุ วัน/
เดอืน/ป เวลา สถานที่ วัด เมรุ ที่จะทําการพระราชทานเพลิงศพให
ชัดเจน พรอมแนบเอกสาร ดงัตอไปนี้ 

- สําเนาใบมรณบัตรผูถึงแกกรรม  
- สําทะเบียนบาน (ผูขอหรือทายาท) 
- สําเนาบัตรประชาชน (ผูขอ) 

หมายเหต ุ: ญาติลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสาร 
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14.2.2 เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูถึงแกกรรมวาตรงตามหลักเกณฑที่จะ
ขอพระราชทานเพลิงศพไดหรือไม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบประวัตกิารไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณของผูถึงแกกรรมไดดงันี้ 

- ตรวจสอบจากระบบ SAP/เอกสาร 
- โทรศัพทสอบถามสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  หมายเลข 0-2280-

9000 ตอ 425 
14.2.3 จัดทําหนงัสือถึง เลขาธิการสํานกัพระราชวัง  โดยรองผูวาการ (บริหาร) 

ปฏิบัตงิานแทนผูวาการลงนาม ทั้งนี้ ในหนงัสือจะระบุรายละเอียด ดงันี้ 
1) กรณปีกติ ระบุ 

- ช่ือตาํแหนงช้ันยศของผูถึงแกกรรม 
- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
- ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอะไรบาง 
- มีความประสงคจะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรตยิศประกอบศพ    

อยางใดบาง 
- ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะฌาปนกิจ 

๒) กรณพีิเศษ ระบุ 
- ช่ือ–สกุล และประวัตโิดยยอของผูถึงแกกรรม 
- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
- ระบุคุณงามความดทีี่เปนประโยชนแกประเทศชาตหิรือคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑการพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณี
พิเศษ 

- ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะฌาปนกิจ 
หมายเหตุ: การขอพระราชทานเพลิงศพทั้งกรณปีกติ และกรณพีิเศษนั้นจะตองไม

ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ    
พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ วันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ  พระราชพิธีฉัตรมงคล  และตามประเพณีนิยม
ไมมีการเผาศพในวันศุกร  

14.2.4 เจาหนาที่จากกองทรัพยากรบุคคล / เจาหนาที่จากหนวยงานตนสังกัด  
หรือญาตินาํหนงัสือไปตดิตอเลขาธิการสํานกัพระราชวัง 
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ตารางที่ 33  ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของการขอพระราชทานเพลิงศพ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/ 
Control Point ผูรับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวของ 

 
 

 ใ หขอ มลู เ ก่ีย ว กับ
หลกัเกณฑในการขอ
พระราชทานเพลิงศพ 

งสท. กทบ.  

 
 

 ทําหนังสอืโดยระบุ
รายละเอียดที่เก่ียวของ
ของผูถึงแกกรรม 

ญาติ/หนวยงาน     
ตนสงักัด 

หนังสอืขอ
พระราชทาน

เพลงิศพ 

 
 

ภายใน 
1 วัน 

ตรวจสอบขอมูลให
ถูกตอง (CP) 

งสท. กทบ.  

 
 

ทําห นัง สอื โ ด ย ร ะ บุ
รายละเอียดที่เก่ียวของ
ของผูถึงแกกรรม ซ่ึงผาน
การตรวจสอบแลววาตรง
ตามหลกัเกณฑในการขอ
พระราชทานเพลงิศพ 

งสท. กทบ. 
ฝบท. ผชบ.1 
และ รผบ. 

หนังสอืขอ
พระราชทาน
เพลงิศพของ 

กปภ. 

 
 

ภายใน
วันรุงขึ้น 

นําหนังสอืไปสงที่สาํนัก
พระราชวังโดยเร็ว 
 

ญาติ/เจาหนาที่  

 
 

 

ไดรับหมายเรียน 
หรือหีบเพลงิจากสาํนัก
พระราชวัง 
 
 
 

ญาติ/เจาหนาที่  

 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

ไมถูกตอง 

ญาติ/หนวยงาน     
ตนสงักัด 

จัดทําหนังสอืถึง ผอ.กทบ. 

สิ้นสดุ 

เจาหนาที่/ญาติ นําหนังสอืไปสง
เลขาธิการสาํนักพระราชวัง 

เจาหนาที่/ญาติ ไดรับหมายเรียน 
หรือหีบเพลิง 

ถูกตอง 
ตรวจสอบ 

ดําเนินการจัดทําหนังสอื             
และเสนอ รผบ. ลงนาม 
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14.3 จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
การดาํเนนิการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ มีจุดออน ความเสี่ยง และปญหาอปุสรรค ที่

อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนนิงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเดน็  ซึ่ง
ปญหาหรือขอจํากัดดงักลาวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดงันี้ 
 
ตารางที่ 34  จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการการดาํเนนิการเกี่ยวกับการขอ

พระราชทานเพลิงศพ 

จุดออน/ความเสี่ยง/ 
ปญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ขอเสนอแนะ 
1. ญาติ/หนวยงานตนสังกัดที่

จะขอพระราชทานเพลิงศพ
ใหแกผูถึงแกกรรมไมทราบ
ห ลัก เ ก ณ ฑใ น ก า ร ข อ
พระราชทานเพลิงศพ 

อางอิงตามหลักเกณฑการขอ
พระราชทานเพลิงศพ 

1. ทําความเขาใจกับญาติ/
หนวย ง านตน สัง กัด
เกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ขอพระราชทานเพลิงศพ 

2. ตรวจสอบขอมูลให
ถูกตองภายหลังไดรับ
เอกสาร 

 

2. มีสายบังคับบัญชาหลาย
ช้ันอาจเกิดความลาชา ใน
การลงนามเอกสาร 

ดาํเนนิการตดิตามเอกสารดวย
ตนเองในการเสนอผูบังคับ  
บัญชาที่มีอํานาจ ลงนาม 

ทําความเขาใจกับผูที่
เกี่ยวของถึงความ
เรงดวนในการสง
เอกสารถึงสํานกั
พระราชวัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


