
การขอรบั และการปฏบัิติเกีย่วกับหีบเพลงิพระราชทาน

ผูมีสทิธ์ิไดรบัพระราชทานน้ำหลวง เพลงิหลวง และหบี ตองมีตาํแหนงชัน้และยศ ดงัตอไปน้ี
๑. พระสมณศักด์ิ ตัง้แตชัน้  "พระครูสญัญาบัตร" ขึน้ไป
๒. พระราชวงศตัง้แตชัน้ "หมอมเจา" ขึน้ไป
๓. ผูไดรบัพระราชทานบรรดาศกัด์ิ
๔. ขาราชการฝายพลเรือนสามญัชัน้ตรขีึน้ไป
๕. ขาราชการฝายทหาร  ตาํรวจ ยศชัน้รอยตรขีึน้ไป
๖. พนักงานเทศบาลตรีขึน้ไป
๗. ผูไดรบัพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ ตัง้แต  "เบญจมาภรณมงกฏุไทย" (บ.ม.) ขึน้ไป
๘. ผูมเีกียรตทิีไ่ดรบัพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ  "จลุจอมเกลา" (จ.จ.) หรอื "ตราสบืตระกูล" (ต.จ.) ขึน้ไป
๙. ผูไดรบัพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณเหรียญ  "รตันาภรณ" รชักาลปจจบุนั
๑๐. สมาชกิสภาผูแทนราษฎร  สมาชกิสภารางรัฐธรรมนญู  สมาชกิสภาจงัหวัด สมาชกิสภาเทศบาล

ทีถึ่งแกกรรมในขณะดาํรงตาํแหนง
๑๑. รฐัมนตร ีถึงแกอนจิกรรมในขณะดาํรงตาํแหนง
๑๒. ผูทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ
หมายเหตุ : บคุคลผูทาํลายชีพตนเอง ไมพระราชทานเพลงิศพ และเครือ่งประกอบเกยีรตยิศ
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เอกสารประกอบการขอพระราชทานเพลิงศพ
๑. สาํเนาใบมรณะบัตร จาํนวน 2 ฉบบั
๒. สาํเนาประกาศการพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ ของผูตายในราชกิจจานุเบกษา

หรอืสาํเนาประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอสิริยาภรณของผูตาย จาํนวน 2 ฉบบั
๓. สาํเนาบัตรประจาํตัวขาราชการ หรอืบตัรขาราชการบํานาญ หรอืบตัรประชาชนของผูตาย จาํนวน 2 ฉบบั
๔. สาํเนาบัตรประจาํตัวขาราชการ หรอืบตัรประชาชนของผูขอ จาํนวน 2 ฉบบั
๕. สาํเนาทะเบียนบานของผูขอ จาํนวน 2 ฉบบั
๖. สาํนเาทะเบียนบานของผูตาย จาํนวน 2 ฉบบั

การขอรับหีบเพลงิพระราชทาน
เน่ืองจากปจจุบันน้ัน มีผูขอพระราชทานเพลิงศพเปนจํานวนมาก  เลขาธิการพระราชวังไดมีบัญชาวา

เพลิงทีพ่ระราชทานไปเผาศพ ณ วัดทีอ่ยูตางจงัหวดั หรือปรมิณฑล ซึง่หางจากพระบรมมหาราชวงั นอกรศัม ี50 ก.ม.
ใหจัดเปนหีบเพลิงพระราชทาน มอบเจาภาพเชิญไปดําเนินการเอง โดยไมมีเจาหนาท่ีสํานักพระราชวังไปปฏิบัติ
ดงันัน้ กองพระราชพิธีจงึไดกําหนดระเบียบการขอรบัหบีเพลงิพระราชทาน ดงัน้ี

๑. ใหเจาภาพศพ หรอืผูแทนเจาภาพ ไปตดิตอขอรบัหบีเพลิงพระราชทาน ทีก่องพระราชพิธี สาํนักพระราชวัง
๒. กรณีทีเ่จาภาพไมสามารถไปรับหบีเพลิงพระราชทานดวยตนเอง จะมอบใหผูอืน่ไปรับแทนได โดยนําตนเร่ือง
หนังสือมอบฉนัทะ และสําเนาบัตรประจําตัวผูแทนไปแสดงตอเจาหนาท่ี



๓. เจาภาพ หรือผูแทน ควรไปรับหบีเพลิงกอนกําหนดวันพระราชทานเพลิงอยางนอย 3 วัน
๔. ผูทีม่ารบัหบีเพลิงควรแตงกายสุภาพ
๕. ใหรบัหบีเพลิงพระราชทานท่ีโตะหมูหนาพระบรมฉายาลักษณ
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หมายเหตุ :

๑. เลขาธิการพระราชวงั มคีาํสัง่ หามเจาหนาท่ีสาํนักพระราชวงัเชญิหีบเพลงิพระราชทานไปปฏบิตัโิดยเด็ดขาด
ดงันัน้  เจาภาพจะตองเปนผูดาํเนินการจดัการหีบเพลงิพระราชทานเอง

๒. หามเปด หรือบรรเลงเพลงสรรเสริฐพระบารมีในการพระราชทานเพลิงศพ  เม่ือเจาภาพเชิญหีบเพลิง
พระราชทานไปถึงมณฑลพิธี

ขอแนะนํา การปฏบิตัเิก่ียวกับพระราชทานหบีเพลงิ ไปพระราชทานยงัตางจงัหวัด
(ระยะทางหางจากสาํนกัพระราชวงัเกนิ 50 กิโลเมตร)

ตามระเบยีบท่ีสาํนักพระราชวังไดวางไวเมือ่กระทรวงเจาสงักัด ผูวาราชการจงัหวัด หรือเจาภาพ แลวแตกรณี
ไดมีหนังสือแจงมายังสํานักพระราชวัง เพ่ือขอพระราชทานเพลิงศพ หากศพน้ันอยูในเกณฑที่จะไดรับพระราชทาน
เพลิงศพ สาํนักพระราชวงัจะไดมหีนงัสอืแจงใหเจาภาพศพ เพ่ือทราบ

จากนั้นเจาภาพศพ หรือเจาหนาท่ีของจังหวัดแลวแตกรณีใหสงเจาหนาท่ีไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานไดที่
กองพระราชพิธี สาํนักพระราชวัง เม่ือไดรบัหบีเพลิงพระราชทานไปแลว ตองปฏิบตัติามลําดับขัน้ตอนดังน้ี

๑. เชญิหีบเพลิงพระราชทานไปวางท่ีศาลากลางจังหวัด อาํเภอ หรอืหนวยราชการท่ีสงักัดในทองท่ี หรอืท่ีบาน
เจาภาพแลวแตกรณีโดยต้ังไวในท่ีอนัสมควร   และควรมพีานรองรบัหบีเพลงิพระราชทานน้ันดวย

๒. เมือ่ถงึกําหนดวันท่ีขอพระราชทานเพลิงศพ ทางจงัหวัด อาํเภอ หรือเจาภาพแลวแตกรณี จะตองจดัเจาหนาท่ี
แตงเครือ่งแบบปกตขิาว ไวทกุข เพ่ือเชญิหีบเพลงิพระราชทานพรอมดวยพานรอง (หน่ึงหบีตอหน่ึงคน)  ไปยัง
เมรทุีจ่ะประกอบพิธี และกอนทีจ่ะเชิญข้ึนไปตัง้บนเมรนุัน้ ควรยกศพข้ึนต้ังเมรใุหเรียบรอยเสียกอน แลวจงึ
เชญิพานหีบเพลงิพระราชทานขึน้ไปตัง้ไวบนโตะทางดานศรีษะศพ (บนโตะท่ีตัง้หบีเพลงิพระราชทานจะตอง
มีผาปูใหเรียบรอย แลวหามมิใหนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดวางรวมอยูดวยเปนอันขาด) เมื่อเชิญพานหีบเพลิงพระ
ราชทานวางเรยีบรอยแลว ใหผูเชญิคํานับเคารพศพหนึง่ครัง้ แลวจงึลงจากเมรุ

๓. ขณะท่ีเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปนั้น เจาหนาท่ีผูเชิญจะตองระมัดระวังกิริยามารยาท โดยอยูใน
อาการสํารวม ไมพูดคยุกับผูใด และไมตองทาํความเคารพผูใด และไมเชญิหีบเพลงิพระราชทานเดินตามหลงั
ผูหน่ึงผูใดเปนอนัขาด

๔. ระหวางที่เจาหนาท่ีเชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสูเมรุนั้น ประชาชนที่รวมงานควรนั่งอยูในความสงบ
โดยมิตองยืนข้ึน ไมตองทําความเคารพ และไมมีการบรรเลงเพลงอยางใดท้ังสิ้น เพราะยังไมถึงขั้นตอน
ของพธีิการ เจาหนาท่ีผูเชญิก็มใิชผูแทนพระองคเปนการปฏิบตัหินาท่ีตามทีไ่ดรบัมอบหมาย

๕. ผูที่ตั้งแถวรอรับการเชิญหีบเพลิงพระาชทานเดินไปสูเมรุ ควรเปนเจาภาพงาน การแตงกาย ควรแตง
เคร่ืองแบบไวทุกขตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เปนขาราชการแตงกายเคร่ืองแบบปกติขาวไวทุกข ผูที่ไป
รวมงานพระราชทานเพลิงศพ ทัง้ประชาชน และขาราชการ รวมท้ังพนักงาน ลกูจางรัฐวสิาหกิจ ควรแตงกาย
ไวทกุขตามประเพณีนยิม สวนบตุรหลาน หรอืญาติ รวมทัง้ผูทีเ่คารพนับถอืผูวายชนม ทีร่บัราชการจะแตงกาย
เคร่ืองแบบปกติขาวไวทกุขก็จะเปนกียรติแกผูวายชนม และยังนับวาเปนการถวายพระเกียรติ

๖. เมือ่ถึงกําหนดเวลาพระราชทานเพลิง ใหเจาภาพเชิญแขกมีอาวุโสสูงสดุในท่ีนัน้ ขึน้เปนประธานประกอบ
พิธีพระราชเพลิง (ผูมอีาวุโสสงูสดุนัน้ หมายถึง อาวุโสท้ังดานคุณวุฒแิละดานวัยวุฒ ิทัง้น้ี หากมีพระราชวงศ



ตัง้แตหมอมเจาข้ึนไป หรือราชสกุลท่ีมเีกียรติในiาชการ ซึง่ผูวายชนมหรือ ทายาทอยูใตบงัคับบญัชา หรือ
เปนผูทีเ่คารพนับถอื สมควรเชญิบคุคลนัน้เปนประธาน)

๗. ในระยะเวลากอนเจาภาพเชิญผูมอีาวุโสสูงสดุข้ึนเปนประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงน้ัน ใหเจาหนาท่ี
ผูเชญิหีบเพลิงพระราชทานข้ึนไปรออยู ณ โตะวางหีบเพลิงพระราชทานบนเมรกุอน เมือ่ผูเปนประธาน
ทอดผาไตรบงัสกุุล พระภิกษไุดชกัผาบงัสกุุลแลว ใหเจาหนาท่ีผูเชญิหีบเพลิงพระราชทาน แกหอหบีเพลงิ
พระราชทานออก
จากน้ัน ผูเปนประธานปฏบิตัติามขัน้ตอนตอไปนี้

- เปดฝาหีบเพลิงพระราชทาน
- หยิบเทียนชนวนในหีบเพลิงพระราชทาน มอบใหเจาหนาท่ีผูเชญิถือไว
- หยิบกลักไมขดีในหีบเพลิงพระราชทาน จดุไฟตอเทียนชนวนท่ีเจาหนาท่ีผูเชญิถือไว รอจนเทียนลุกไหมดแีลว
- ถวายบังคม (ไหว) หน่ึงคร้ัง กอนหยิบรปู ดอกไมจนัทน และเทียนพระราชทาน (จาํนวน 1 ชดุ) ในหีบเพลิง
พระราชทาน จดุไฟหลวงจากเทียนชนวนแลววางไวใตกลางฐานทีต่ัง้ศพ จากน้ันกาวถอยหลังหนึง่กาว คาํนับ
เคารพศพหน่ึงคร้ัง แลวลงจากเมรุ เปนอนัเสร็จพิธี

๘. ในกรณีทีม่กีารอานหมายรับสัง่ ประวัตผิูวายชนมสาํนึกในพระมหากรุณาธิคณุ ควรอานตามลําดับดงัน้ี
- หมายรับสัง่ แสดงถึงการไดรบัพระราชทานเพลิงศพ
- ประวตัผิูวายชนม เพ่ือประกาศเกียรตคิณุ
- สาํนึกในพระมหากรุณาธิคณุ

หมายเหตุ :
๑. สาํหรับศพท่ีไดรบัพระมหากรุณาธิคณุพระราชทานผาไตรทอดถวายพระบังสกุุลดวยน้ัน  ผูเปนประธานตอง
ถวายบังคม(ไหว) หน่ึงคร้ัง กอนหยิบผาจากเจาหนาท่ีผูเชิญ แลวทอดผาตามพิธีตอไป

๒. การอานหมายรบัสัง่ ประวตัผิูวายชนม สาํนึกในพระมหากรุณาธิคณุน้ัน เปนขัน้ตอน ทีส่ามารถเปลีย่นแปลง
แกไขไดตามความเหมาะสม

๓. ในกรณทีีเ่จาภาพประสงคใหมกีารอาน หมายรับสัง่ เพ่ือแสดงถงึการไดรบัพระราชทานเพลงิศพ (ในกรณทีี่
ไดรบัหมายรับสัง่ ถายังไมไดรบัหมายรับสัง่ ก็ไมตองอาน) ประวัตผิูวายชนม เพ่ือประกาศเกียรติคณุ และ
คาํสํานึกใน พระมหากรุณาธิคณุ ในงานพระราชทานเพลิงศพน้ัน ใหอานเรียงลําดับตามท่ีกลาวมา ทัง้นีห้าก
จะอาน เพียงอยางใดอยางหน่ึงก็ได หรอืไมอานเลยก็ได ขึน้อยูกับความประสงคและความสะดวกของเจาภาพ
เปนสําคัญ สวนการลงทายคําอานสามารถอานช่ือบคุคลผูเปนทายาทท้ังหมด หรือจะออกช่ือแตเจาภาพก็
ยอมกระทาํได

ท่ีมา   :  กองพระราชพิธ ี สาํนักพระราชวัง
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ผมีูสทิธ์ิไดรบัพระราชทานเพลงิหลวง และหบีเพลงิตองมีตำแหนงและชัน้ยศ ดงัตอไปน้ี
๑. พระสมณศกัด์ิ ตัง้แตชัน้ " พระครสูญัญาบัตร " ขึน้ไป
๒. พระราชวงศ ตัง้แตชัน้ " หมอมเจา " ขึน้ไป
๓. ผทูีไ่ดรบัพระราชทานบรรดาศกัด์ิ
๔. ขาราชการพลเรือนสามญัต้ังแตระดับ 3 ขึน้ไป
๕. ขาราชการฝายทหาร ตำรวจ ยศชัน้รอยตรี ขึน้ไป
๖. พนักงานเทศบาลต้ังแตระดับ 3 ขึน้ไป
๗. ผทูีไ่ดรบัพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ ตัง้แต " เบญจมดเิรกคุณาภรณ " ( บ.ภ.)

และเบญจมาภรณมงกฎุไทย " ( บ.ม.) ขึน้ไป
๘. ผมูเีกียรติทีไ่ดรบัพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ " จลุจอมเกลา " ( จ.จ.) หรอื " ตราสบืตระกูล " ( ต.จ.)

ขึน้ไป
๙. ผทูีไ่ดรบัพระราชทานเหรียญ " รตันาภรณ " รชักาลปจจบุนั
๑๐. สมาชกิสภาผแูทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภาจังหวัด สมาชกิสภาเทศบาล ทีถึ่งแกกรรมในขณะ

ดำรงตำแหนง
๑๑. รฐัมนตรทีีถึ่งแกอนจิกรรม
๑๒. ผทูีท่รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนกรณีพิเศษ

หลักเกณฑในการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ
ผทูีส่มควรไดรบัการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ควรอยใูนหลกัเกณฑ ดงันี้

๑. ผทูีอ่ยใูนราชสกุล ชัน้หมอมราชวงศและหมอมหลวง
๒. พระสงฆทีพ่ระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให
๓. พนักงานรัฐวสิาหกิจระดบัสงู
๔. ผทูีไ่ดรบัพระราชทานเหรียญราชรจุ ิเหรียญกลาหาญ และเหรียญชัยสมรภมูิ
๕. ผทูีไ่ดทำประโยชนใหกับประเทศชาติ เชน ศลิปนแหงชาต ินกักีฬาระดับชาต ิอดตีสมาชกิสภาผแูทนราษฎร

อดตีสภารางรฐัธรรมนญู อดตีสมาชกิสภาจังหวัดหรอือดตีสมาชกิสภาเทศบาล
๖. ผทูีท่ำประโญชน เชน บรจิาคเพ่ือการกุศล คดิเปนมลูคาไมนอยกวา 300,000 บาท บรจิาครางกายหรืออวัยวะ
๗. บดิามารดาของขาราชการชัน้ผใูหญระดบั 6 ขึน้ไป
๘. บดิามารดาของผทูีไ่ดรบัพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ " ตติตาภรณชางเผือก " ( ต.ช.) ขึน้ไป
๙. บดิามารดาของพระสมณศกัด์ิ ตัง้แตชัน้ " พระครสูญัญาบัตร " ขึน้ไป
๑๐. บดิามารดาของขาราชการทหาร ตำรวจ ตัง้แตระดับพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตำรวจโท ขึน้ไป

หลกัเกณฑในการขอพระราชทานเพลงิศพ



ขัน้ตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพ
๑. การขอพระราชทานเพลงิศพ : เจาภาพหรอืทายาทผปูระสงคขอพระราชทานเพลงิศพ จะตองทำ

หนังสอืแจงไปยงักระทรวงเจาสงักดัของผถูงึแกกรรม โดยระบุ
- ชือ่ ตำแหนง ชัน้ ยศ ของผถึูงแกกรรม
- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ทีไ่หน เมือ่ใด
- ไดรบัพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณอะไรบาง
- มคีวามประสงคจะขอรบัพระราชทานเคร่ืองเกียรตยิศประกอบศพอยางใดบาง

          - ระบุวัน เวลา สถานท่ีทีฌ่าปนกิจ

๒. การขอพระราชทานเพลงิศพเปนกรณีพเิศษ :
เจาภาพหรือทายาทผปูระสงคขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ ตองทำหนังสือถงึเลขาธิการสำนัก
พระราชวัง โดยระบุ
- ชือ่ - สกุล และประวัตโิดยยอของผถึูงแกกรรม
- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ทีไ่หน เมือ่ใด
- ระบคุณุงามความดทีีเ่ปนประโยชนแกประเทศชาต ิหรอืคณุสมบตัติามหลกัเกณฑการพิจารณาการขอ
พระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ

หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดงในการขอพระราชทานเพลงิศพเปนกรณีพเิศษน้ัน จะตองนำหลกัฐานมา
แสดงแกเจาหนาที ่ดงันี้

- ใบมรณบตัรของผถึูงแกกรรม
- ใบทะเบียนบานของทายาทผถึูงแกกรรม
- บตัรประจำตัวประชาชน หรือบตัรขาราชการของทายาทของผถึูงแกกรรม
- หนังสอืรบัรองจากหนวยงานรัฐวสิาหกิจใบอนโุมทนาบตัร ใบประกาศ เหรยีญกลาหาญ
หรอืเหรียญชัยสมรภมูิ
ทัง้นี ้ตองนำเอกสาร ตนฉบับและสำเนาแนบมาพรอมกบัหนังสอืดวย

๓. ตดิตอวัดเพือ่เตรียมการพระราชทานเพลิงศพ : ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ทัง้ตามเกณฑทีไ่ดรบั
พระราชทานและ กรณีพิเศษน้ันจะตองไมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั
และวันเฉลิมฉลองสริริาชสมบตั ิพระราชพิธีฉตัรมงคล (และตามประเพณีนยิมไมมกีารเผาศพในวันศกุร)

ขอกำหนดของกองพระราชพิธี
๑. ผูมีสิทธิไดรับพระราชทานเพลิง  ถาจะพระราชทานในตางจังหวัด  (นอกเขตรัศมี 50 ก.ม.  จาก

พระบรมมหาราชวัง) ยกเวนปริมณฑลใกลกรุงเทพ ฯ ทางสำนักพระราชวังจะไดจัดหีบเพลิงใหกระทรวง
เจาสังกัดรบัไปพระราชทานเพลงิ หรอืให เจาภาพศพไปติดตอขอรบัหีบเพลิง หรอืใหเจาภาพไปติดตอขอรบั
หบีเพลิงพระราชทานท่ีกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

๒. กรณีพระราชทานเพลิงศพ ทั้งตามเกณฑที่ไดรับพระราชทานและกรณีพิเศษ ที่ไมมีเคร่ืองเกียรติยศ
ประกอบศพในกรุงเทพฯ ทางสำนักพระราชวัง จะไดจัดเจาพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพระราชทานโดย
รถยนตหลวง ทั้งนี้ เจาภาพไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ินยกเวนปริมณฑลในรัศมี 50 กิโลเมตร จาก



พระบรมมหาราชวัง เจาภาพจะตองจดัรถรับ - สง ใหเจาหนาท่ีเชญิเพลิงดวย
๓. สำหรับเครื่องประกอบเกียรติยศ ไดแก หีบ โกศ ฉัตรตั้ง นั้นทางสำนักพระราชวังจะไดเชิญไปประกอบ

และแตงตัง้ไว มกีำหนดเพียง 7 วันเม่ือพนไปแลว เจาภาพหรือทายาทยังไมกำหนดพระราชทานเพลิง
ถาทางราชการมีความจำเปน ก็จะถอนสวนประกอบลองนอกของหีบ หรือ โกศไปใชราชการตอไป

๔. ในการพระราชทานเพลิงนัน้ เมือ่เจาหนาท่ีเชญิเพลิงพระราชทานหรือเจาภาพเชิญหีบไปถงึมณฑลพธีิ
ในการน้ีหามเปด หรอืบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารมี เน่ืองจากเปนการไมเหมาะสม

๕. เจาภาพงานพระราชทานเพลิงศพ เมือ่ขอรบัหมายรับสัง่ ใหตดิตอขอรบัไดทีเ่จาหนาท่ีกองพระราชพิธี
โทรศัพท... 0 2224 4747 ตอ 4501

๖. กอนงานพระราชทานเพลิงศพ 1 วัน ใหเจาภาพยืนยันความถูกตองกบัเจาหนาท่ีกองพระราชพิธี
ทีห่มายเลข  0 2222 2735

๗. หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที.่.. โทรศัพท 0 2221 0873

ขอมลูไดมาจาก : ฝายวินยัและสวัสดกิาร กองการเจาหนาท่ี กรมสรรพสามติ
0 2243 2924

[ โดยการ Download มาจาก เว็บตไซด ]





สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเพลิงศพ
(นาย/นาง).......................................นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม เปนเกียรติ
อนัสงูสุดแกผวูายชนมและวงศตระกูล อยางหาท่ีสดุมไิด

หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ(นาย/นาง)...................................
ไดดวยประการใดในสัมปรายภพ  คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเปนลนพนในพระมหากรุณาธิคุณ
ทีไ่ดรบัพระราชทานเกียรติอนัสงูย่ิงในวาระสุดทายแหงชวิีต

ขาพระพุทธเจา ผูเปน.........................................ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท  ดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได
และจะเทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม เปนสรรพศิริมงคลแกขาพระพุทธเจาและวงศตระกูล
ตลอดไป

ดวยเกลาดวยกระหมอม  ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา

ครอบครวั.................


