
คู่มือการให้บริการ 
การขอรับน ้าหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องเกียรติยศศพ 

 หลักเกณฑ์การขอรับน ้าหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน  
 ผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป และพระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม 
๙ ประโยค  
  ๒. พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้น หม่อมเจ้า ขึ้นไป  
  ๓. ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์  
  ๔. ข้าราชการระดับ ๓ หรือข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภท ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป)  
  ๕. ข้าราชการทหาร ต ารวจ ชั้นยศร้อยตรี เรืออากาศตรี เรือตร ีร้อยต ารวจตรี ขึ้นไป  
  ๖. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ 
“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป  
  ๗. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า”  
  ๘. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เหรียญรัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน  
  ๙. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่าง ๆ ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ และ
รัฐมนตรี ที่ถึงแก่กรรม ในขณะด ารงต าแหน่ง  
  ๑๐. บิดาและมารดาของผู้ด ารงต าแหน่งประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่าง 
ๆ ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรี ที่ถึงแก่กรรม ในขณะบุตรด ารงต าแหน่ง  
  ๑๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ถึงแก่
กรรมในขณะด ารงต าแหน่ง  
  ๑๒. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นกรณีพิเศษ  
 หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลผู้ท าลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดิน

 เอกสารประกอบการขอรับน ้าหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน 
  ๑. หนังสือขอพระราชทาน (หน่วยงานต้นสังกัดหรือบ้านเลขท่ี)  
  ๒. ส าเนาใบมรณบัตร ( ขอน้ าหลวงพระราชทาน ใช้หนังสือรับรองการตาย )  
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้ถึงแก่กรรม )  
  ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ( ผู้ถึงแก่กรรม )  
  ๕. ส าเนาทะเบียนบ้าน ( ทายาท/ผู้ขอ )  
  ๖. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน ( ทายาท/ผู้ขอ )  
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  ๗. ประวัติผู้ถึงแก่กรรม พร้อมรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว  
  ๘. สาเนาใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ถ้ามี )  
  ๙. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส ใบแจ้งความ เป็นต้น ( ถ้ามี ) 
 
 หลักเกณฑ์การขอรับเพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน ( เป็นกรณีพิเศษ ) 
  ๑. ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ชั้น “หม่อมราชวงศ”์ และ “หม่อมหลวง”  
  ๒. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ เหรียญชัยสมรภูมิ  
  ๓. บิดา มารดา ของข้าราชการระดับช านาญการ หรือช านาญงาน ขึ้นไป  
  ๔. บิดา มารดา ของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก”  
( ต.ช.) ขึ้นไป  
  ๕. บิดา มารดา ของข้าราชบริพารในพระองค์ตามระเบียบหน่วยราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๖. บิดา มารดา ของข้าราชการฝ่ายทหาร ต ารวจ ชั้นยศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 
และพันต ารวจโท ขึ้นไป  
  ๗. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง  
  ๘. บิดา มารดา ของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป  
  ๙. ผู้ที่บริจาคร่างกายหรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษาเพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์  
  ๑๐. ข้าราชการทหาร ต ารวจ ชั้นยศต่ ากว่าสัญญาบัตรที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่  
  ๑๑. ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ  
 หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลผู้ทาลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดิน 

 เอกสารประกอบการขอรับเพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน กรณีพิเศษ 
  ๑. หนังสือขอพระราชทาน (หน่วยงานต้นสังกัดหรือบ้านเลขท่ี)  
  ๒. ส าเนาใบมรณบัตร  
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้ถึงแก่กรรม )  
  ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ( ผู้ถึงแก่กรรม )  
  ๕. ส าเนาทะเบียนบ้าน ( ทายาท )  
  ๖. ส าเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ( ทายาท )  
  ๗. ประวัติ (ทายาท ) พร้อมรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว  
  ๘. ส าเนาใบกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ถ้ามี )  
  ๙. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ ใบแจ้งความ เป็นต้น ( ถ้ามี ) 
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 ขั นตอนการด้าเนินการของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
  ๑. ทายาทหรือผู้ขอรับพระราชทานยื่นเอกสาร เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน้ 
  ๒. ทายาทหรือผู้ขอรับพระราชทานกรอกแบบค าร้องขอพระราชทาน  
  ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอพระราชทาน  
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดท าหนังสือน าส่ง
เลขาธิการพระราชวัง พร้อมแนบเอกสารประกอบ 

  5. ทายาทหรือผู้ขอรับพระราชทานเสนอหนังสือขอพระราชทานต่อส านักพระราชวัง ติดต่อขอ
พระราชทานที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 ขั นตอนการด้าเนินการของส้านักพระราชวัง

  ๑. ทายาทหรือผู้ขอรับพระราชทานยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักพระราชวังก าหนด  

  ๒. ทายาทหรือผู้ขอรับพระราชทานกรอกแบบค าร้องขอพระราชทาน พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

  ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอพระราชทาน และด าเนินการ
ส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

  ๔. ทายาทหรือผู้ขอรับพระราชทานรอฟังผลการพิจารณาจากส านักพระราชวัง ประมาณ ๒ 
ชั่วโมง  

  ๕. เจ้าหน้าที่รับเรื่องขอพระราชทาน แจ้งหมายรับสั่งให้ทายาทหรือผู้ขอพระราชทานทราบ 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหมายรับสั่ง และข้ันตอนการปฏิบัติตามหมายรับสั่ง  
  ๖. เจ้าหน้าที่รับเรื่องขอพระราชทาน จัดพิธีรับกล่องน้ าหลวงพระราชทาน กล่องเพลิง
พระราชทาน กล่องดินพระราชทาน ตามหมายรับสั่งเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่จัดเตรียมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด  
   การแต่งกายข้าราชการ  - ชุดปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือชุดสุภาพ  
   การแต่งกายบุคคลทั่วไป  - สุภาพบุรุษ ชุดสุภาพ  
       - สุภาพสตรี ชุดไทย หรือชุดสุภาพ  
 ติดต่อขอรับพระราชทานได้ที่ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ชั้น ๑ เปิดท าการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ส านักพระราชวังปิดรับเรื่องขอ
พระราชทาน 15.30 น.) การติดต่อขอรับพระราชทาน ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการด าเนินการทั้งสิ้น กลุ่มพิธีการศพ
ที่ได้รับพระราชทาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ๐๔๔-๙๓๘๘๔๐ 
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