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ความรู้เกี�ยวกบัพระราชพธีิ รัฐพธีิ พธีิ           
และประเพณใีนราชสํานัก 

บรรยายโดย                                      

นายสรรชัย  เทยีมทวสิีน
       ที�ปรึกษาสํานักพระราชวัง



พระราชพธีิ
    หมายถงึ งานที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ กาํหนดไว้เป็นประจํา

ตามราชประเพณี 

** ก่อนถึงงานพระราชพธีิจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

ให้มี หมายกาํหนดการ ของงานพระราชพธีิ ซึ�งออกโดย

กองพระราชพธีิ สํานักพระราชวงั



 แบ่งเป็น ๒ ประเภท ....

•  พระราชพธีิประจํา  คอื งานที�กาํหนดไว้ประจาํปีโดย
      พระมหากษตัริย์จะเป็น
      ผู้กาํหนด

•  พระราชพธีิพเิศษ คอื งานพระราชพธีิที�จัดขึ�น
      นอกเหนือจากพระราชพธีิ  
      ประจาํปี

พระราชพธีิ



ตารางกาํหนดพระราชพธีิ ประจําปี 
ที�ข้าราชการและผู้มีตําแหน่งเฝ้า ฯ จะเข้าเฝ้า ฯ

ลําดั
บ

ชื�อพระราชพธีิ วนัเดอืนของปี เวลา สถานที� การแต่ง
กาย

หมายเหตุ

๑. ทรงบาํเพญ็พระราช
กุศลมาฆบูชา

ขึ�น ๑๕ คํ�า 
เดือน ๓

๑๗.๐๐ น. พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศาสดาราม

ปกติขาว

๒. วนัพระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช
และวนัที�ระลึกมหา
จกัรีบรมราชวงศ์

๖ เมษายน ๑๗.๐๐ น. พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศาสดารามและ
ปราสาท
พระเทพบิดร

ปกติขาว มีรัฐพิธีอีกพิธี
หนึ�งคู่กนั ณ 
ปฐมบรมราชา
นุสรณ์ สะพาน
พุทธยอดฟ้า 
ก่อนเสดจ็ ฯ 
วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม



๓. สงกรานต์ ๑๕ เมษายน ๑๐.๓๐ น.

๑๗.๐๐ น.

หอพระสุลาลยัพิมาน
หอพระธาตุมณเฑียร
พระที�นั�งอมรินทรวินิจฉยั
พระอุโบสถวดัพระศรี
รัตนศาสดาราม
และหอพระนาก

ปกติขาว หอพระสุลา
ลยัพิมานและ
หอพระธาตุ
มณเฑียรเป็น
การส่วน
พระองค์

๔. ฉตัรมงคล ๓ พฤษภาคม
๔ พฤษภาคม
๕ พฤษภาคม

๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.

๑๗.๐๐ น.

พระที�นั�งอมรินทรวินิจฉยั
พระที�นั�งดุสิต ฯ
พระที�นั�งดุสิต ฯ

พระที�นั�งดุสิต  ฯ
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม
ปราสาทพระเทพบิดร

ครึ� งยศ
ครึ� งยศ
ปกติขาวติด
เหรียญ
เตม็ยศ 
จุลจอมเกลา้



๕. พืชมงคลจรด
พระนงัคลั
แรกนาขวญั

ในวนัรุ่งขึ�น

ราวเดือน 
พ.ค.

๑๗.๐๐ น.

๘.๓๐ น.

พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศาสดาราม

ณ มณฑลพิธี
ทอ้งสนามหลวง

ครึ� งยศ

ปกติขาว

๖. ทรงบาํเพญ็พระราช
กุศลวิสาขบูชา

ขึ�น ๑๔ คํ�า 
เดือน ๖

ขึ�น ๑๕ คํ�า 
เดือน ๖

๑๗ .๐๐ น.

๑๘.๐๐ น.

พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศาสดาราม
พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศาสดาราม

ปกติขาว

ปกติขาว

ทรงตั�ง
เปรียญธรรม



๗. พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระ
ราชกุศลในอภิลกัขิตสมยั
คลา้ยวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานนัทมหิดล พระอฐัม
รามาธิบดินทร และ พระราช
กุศลทกัษิณานุปทานพระบรม
อฐิัสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนกและสมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี

๙ มิถุนายน ๑๗.๓๐น. พระที�นั�ง
อมรินทรวินิจฉยั

ครึ� งยศ

๘. ทรงบาํเพญ็พระราชกุศลวนั
อาสาฬหบูชาและเทศกาล
เขา้พรรษา

ขึ�น ๑๕ คํ�า
เดือน ๘

๑๗.๐๐น. พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศาสดาราม

ปกติขาว



๙. เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๒๘กรกฎาคม ๙.๐๐ -
๑๗.๐๐น.

ในพระบรม
มหาราชวงั

ปกติ
ขาว

มีการลง
พระนาม
และถวาย
พระพร

๑๐. เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ ฯ 
พระบรมราชินีนาถ

๑๒ สิงหาคม ๙.๐๐ -
๑๗.๐๐น.

ในพระบรม
มหาราชวงั

ปกติ
ขาว

มีการลง
พระนาม
และถวาย
พระพร

๑๑. ทรงบาํเพญ็พระราชกุศล
วนัปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๑๗.๐๐ น. พระที�นั�งอมริน
ทรวินิจฉยั

ครึ� งยศ มีรัฐพิธีที�
ลาน
พระราชวงั
ดุสิต



๑๒. ทรงบาํเพญ็พระราชกุศลถวาย
ผา้พระกฐิน

ราวเดือน
ต.ค. - พ.ย.
แรม ๖ คํ�า
เดือน ๑๑

ประมาณ 
๑๖.๐๐ น.

พระอารามหลวงสุดแต่
จะทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ ฯ 

เตม็ยศ

๑๓. เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

๕ ธนัวาคม

๖ ธนัวาคม

๙.๐๐ -
๑๗.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๗.๐๐ น.

๑๐.๓๐น.

ในพระบรม
มหาราชวงั
พระที�นั�งอมรินทร
วินิจฉยั
พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศาสดาราม
พระที�นั�งอมรินทร
วินิจฉยั

ปกติขาว

เตม็ยศจกัรี
สายสร้อย
จุลจอมเกลา้
เตม็ยศ
จุลจอมเกลา้
เตม็ยศ
นพรัตน์
หรือ
ชา้งเผอืก

๑๔. ฉลองวนัพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย

๑๐ธนัวาคม ๑๗.๐๐ น. พระที�นั�งอนนัตสมาคม เตม็ยศ
ชา้งเผอืก



รัฐพธีิ

หมายถึง งานที�รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหา
กรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพธีิ     

มีหมายกาํหนดการ ซึ�งออกโดยกองพระราชพธีิ  
สํานักพระราชวงั โดยกาํหนดไว้เป็นประจํา                                                 
ซึ�งพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  จะเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรง
เป็นประธานในพธีิ หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทน
พระองค์เสดจ็พระราชดาํเนินไปเป็นประธาน 



รัฐพธีิ แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ดงันี�

รัฐพธีิประจํา  คอื งานรัฐพธีิที�กาํหนดไว้เป็น

              ประจําปี 

รัฐพธีิพเิศษ   คอื  งานรัฐพธีิประกอบขึ�น
           นอกเหนือจากรัฐพธีิประจําปี



ตารางกาํหนดวนัรัฐพธีิ ประจําปี 
ที�ข้าราชการและผู้มีตําแหน่งเฝ้า ฯ จะเข้าเฝ้า ฯ

ลําดับ ชื�อรัฐพธีิ วัน เดือน ของปี เวลา สถานที� หมายเหตุ

๑. วนัพอ่ขนุรามคาํแหง
มหาราช

๑๗ มกราคม ๑๔.๐๐ น. พระบรมราชานุสาว
รีย ์พอ่ขนุรามคาํแหง
มหาราช อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั
จงัหวดัสุโขทยั 

๒. วนัสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช 
(วนักองทพัไทย)

๑๘ มกราคม* ๑๔.๐๐ น. พระบรมราชานุสรณ์ 
อาํเภอดอนเจดีย ์
จงัหวดัสุพรรณบุรี



ลําดับ ชื�อรัฐพธีิ วนั/เดือนของปี เวลา สถานที� หมายเหตุ

๓. วนัที�ระลึก
พระบาทสมเด็จ
พระพทุธเลิศหลา้
นภาลยั

๒๔ กุมภาพนัธ์ ๑๔.๐๐ น. ณ อุทยานพระ
บรม
ราชานุสาวรีย ์
อาํเภออมัพวา 
จงัหวดั
สมุทรสงคราม

๔. วนัที�ระลึก
พระบาทสมเด็จ
พระนั�งเกลา้เจา้อยูห่วั 
พระมหาเจษฎาราช
เจา้

๓๑ มีนาคม ๑๗.๐๐ น. พระบรมราชานุ
สารีย ์ลานพลบั
พลามหาเจษฎา
บดินทร์  
วดัราชนดัดา  
กรุงเทพมหานคร



ลําดับ ชื�อรัฐพธีิ วนั เดอืน ของปี เวลา สถานที� หมายเหตุ

๕. วนัพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช และวนัที�
ระลึกมหาจกัรีบรม
ราชวงศ์

๖ เมษายน  ๑๗.๐๐ น. ปฐมบรมราชา
นุสรณ์ สะพาน
พระพุทธยอดฟ้า

๖. วนัสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช

๒๕ เมษายน ๑๔.๐๐ น. พระบรมราชานุสรณ์ 
อาํเภอดอนเจดีย ์
จงัหวดัสุพรรณบุรี



ลําดับ ชื�อรัฐพธีิ วนั/เดือนของปี เวลา สถานที� หมายเหตุ

๗. วนัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั

๓๐ พฤษภาคม ๑๖.๐๐ น. พระบรมราชานุ
สาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั 
หนา้ตึกรัฐสภา 
พระราชวงัดุสิต

๘. ถวายราชสกัการะ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหา
อานนัทมหิดล

๙ มิถุนายน  ๑๖.๓๐ น. ณ พระบรมรา
ชานุสาวรีย ์       
เชิงสะพาน
พระราม ๘



ลําดับ ชื�อรัฐพธีิ วนั เดอืน ของปี เวลา สถานที� หมายเหตุ

๙ วนัสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

๑๑ กรกฎาคม ๑๔.๐๐ น. พระบรมราชานุ
สาวรียส์มเด็จ
พระนารายณ์
มหาราช วงเวียน
เทพสตรี จงัหวดั
ลพบุรี

๑๐. วนัที�ระลึก
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั

๑ ตุลาคม ๑๔.๐๐ น พระบรมราชานุ
สาวรีย ์ดา้นหนา้
พระราชวงัสราญ
รมย์



ลําดับ ชื�อรัฐพธีิ วนั เดือน ของปี เวลา สถานที� หมายเหตุ

•๑๑. วนัปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๑๗.๐๐ น. พระบรมราชา
นุสรณ์ พระลาน
พระราชวงัดุสิต

มีงานพระราชพิธี ณ 
พระที�นั�ง
อมรินทรวนิิจฉยั
หลงัจากเสด็จ ฯ ไปทรง
วางพวงมาลา ณ พระ
บรมราชานุสรณ์ 
พระลานพระราชวงั
ดุสิตแลว้

๑๒. วนัพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั

๒๕ พฤศจิกายน   ๑๐.๓๐ น. พระบรมราชา
นุสรณ์ สวน
ลุมพินี



ลําดับ ชื�อรัฐพธีิ วนั/เดอืนของปี เวลา สถานที� หมายเหตุ

๑๓. วนัรัฐธรรมนูญ 
(ถวายบงัคมพระ
บรมราชา
นุสาวรีย ์
พระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั)

๑๐ ธนัวาคม ๑๗.๐๐ น. พระบรมราชานุสาว
รียพ์ระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั
หนา้ตึกรัฐสภา
พระราชวงัดุสิต 

มีงานพระราชพิธี 
ณ พระที�นั�งอนนัต
สมาคมหลงัจาก
เสดจ็ ฯ
ไปทรงวางพานพุม่ 
ณ พระบรมราชา
นุสาวรีย ์
พระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้
เจา้อยูห่วัหนา้ตึก
รัฐสภา แลว้

๑๔. วนัสมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช

๒๘ ธนัวาคม   ๑๖.๓๐ น. พระราชานุสาวรีย ์
วงเวยีนใหญ่



**   พระราชพิธีต่างจากรัฐพิธีอยา่งไร 

 พระราชพิธี      พระมหากษตัริย์
       จะเป็นผูท้รงกาํหนด

 รัฐพิธี        รัฐบาลจะเป็นผูก้าํหนด 



พธีิ
   หมายถงึ งานที�ผู้ใดกต็ามสามารถจัดขึ�นตามลทัธิ   

ตลอดจนแบบอย่าง  ธรรมเนียม ประเพณ ี การปฏิบัติ
ของในแต่ละสังคมหรือท้องถิ�น 

พธีิสําคญัของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลแต่
ไม่ได้กาํหนดเป็นพระราชพธีิหรือรัฐพธีิ 

เช่น พธีิรับรองพระราชอาคนัตุกะและพธีิรับรองผู้นํา 
หรือประมุขต่างประเทศที�เดนิทางมาเยอืนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 



ความหมายของคาํว่า.... 
 “หมายกาํหนดการ”

 “กาํหนดการ”
และ

 “หมายรับสั�ง” 



หมายกาํหนดการ

เป็นเอกสารแจง้กาํหนดขั�นตอน ของงาน
พระราชพิธีและรัฐพธีิ โดยเฉพาะลกัษณะของ
เอกสารจะตอ้งอา้งพระบรมราชโองการ 

ขึ�นตน้ดว้ยขอ้ความวา่ “นายกรัฐมนตรี หรือ
เลขาธิการพระราชวงั  รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้า
ฯ สั�งว่า” เสมอไป ตอ้งส่งตน้หมายกาํหนดการดงักล่าวนี�  
เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม รับสนองพระบรมราช
โองการเพื�อใหเ้ป็นพระบรมราชโองการที�ถูกตอ้งตาม
รัฐธรรมนูญ



ตวัอยา่งหมายกาํหนดการ





ตวัอยา่งหมายกาํหนดการ







ตวัอยา่งหมายกาํหนดการ



ตวัอยา่งหมายกาํหนดการ



ตวัอยา่งหมายกาํหนดการ



ตวัอยา่งหมายกาํหนดการ



กาํหนดการ

เป็นเอกสารแจ้งกาํหนดขั�นตอนของงานโดยทั�วไป 

ที�ทางราชการหรือส่วนเอกชนจัดทาํขึ�นเอง
 



ตัวอย่างกาํหนดการ





หมายรับสั�ง

: เป็นเอกสารที�ออกถึงพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้มตีําแหน่งเฝ้าฯ
รวมไปถึงหน่วยราชการที�เกี�ยวข้องทราบ  

: เป็นเอกสารที�ออกถึงผู้ที�ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
ในเรื�องต่าง ๆ 

: เป็นเอกสารที�ออกถึงหน่วยงานของสํานักพระราชวงัที�รับผดิชอบ
ในการปฏิบัติการพระราชพธีิ รัฐพธีิ และพธีิต่าง ๆ 



ตอนล่างสุดของหมายรับสั�งเขียนไว้ว่า… 

 “ทั�งนี�ให้จัดการตามหน้าที�และกาํหนดการตามรับสั�ง อย่าให้
ขาดเหลอื ถ้าสงสัยให้ถามผู้รับรับสั�งโดยหน้าที�ราชการ” 
แล้วลงชื�อผู้รับรับสั�ง

 
ผู้สั�งคอื พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้รับรับสั�งคอื เลขาธิการพระราชวงั



ตัวอย่างหมายรับสั�ง













ตัวอย่างหมายรับสั�ง
ถึงหน่วยงานภายใน

สํานักพระราชวงั



การแต่งกายตามหมายกาํหนดการ กาํหนดการ 
หมายรับสั�ง ในพระราชพธีิ รัฐพธีิ และพธีิต่าง ๆ 
  ใหแ้ต่งกายตาม หมายกาํหนดการ กาํหนดการ  

  หมายรับสั�ง  ซึ� งจะระบุวา่ แต่งเครื�องแบบปกติขาว 

    ครึ� งยศ หรือเต็มยศ และระบุถึงการประดับสายสะพาย               
ถ้าหมายกําหนดการ ไม่ระบุสายสะพาย ก็ให้สวม
สายสะพายสูงสุดที�ไดรั้บพระราชทาน



การแต่งกาย.....

-เครื�องแบบเต็มยศ

-เครื�องแบบครึ�งยศ

-เครื�องแบบปกติขาว

-เครื�องแบบปกติกากคีอพบัแขนยาว



การแต่งกาย เครื�องแบบเต็มยศ









    การแต่งกายเครื�องแบบเตม็ยศประดบัสายสะพาย















โอกาสการสวมสายสะพายและสายสร้อย
๑. งานที�เกี�ยวแก่ราชการแผ่นดิน ควรสวมสายสะพายช้างเผอืก  

หรือมงกฎุไทย
๒. งานที�เกี�ยวแก่รัชกาลที� ๔                ควรสวมสายสะพายช้างเผอืก 
๓. งานที�เกี�ยวแก่รัชกาลที� ๕                ควรสวมสายสะพายจุลจอมเกล้า  

หรือมงกฎุไทย
๔. งานที�นับเนื�องในรัชกาลที� ๖ ควรสวมสายสะพายมหาวชิรมงกฎุ
๕. งานเต็มยศใหญ่กลางวัน ควรสวมสายสะพายสูงสุดที�ได้รับ

พระราชทาน 
* ถ้ามีหมายว่าสวมสายสร้อยจลุจอมเกล้า กใ็ห้สวมได้

๖. งานที�มกีาํหนดนัดหมายทางการว่าสวมสายสะพายจุลจอมเกล้า 
กใ็ห้สวมสายสะพาย โดยเอาดวงตรา
จุลจอมเกล้าห้อยสายสะพายนั�น และไม่
สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า 

     ***สายสะพายจลุจอมเกล้ากบัสายสร้อยจลุจอมเกล้าจะใช้ร่วมเวลาเดียวกนัไม่ได้



๗. สายสะพายนพรัตน์                         สวมในงานมงคล เท่านั�น สายสะพายนี�ควร
สวมแต่งานเต็มยศใหญ่ ถ้ามิใช่เช่นนั�นสวม
สายสะพายที�รองลงไปดกีว่า เว้นแต่
กาํหนดนัดหมายทางการให้สวม
สายสะพายนพรัตน์หรือสายสะพายสูงสุด

๘. สายสะพายรามาธิบดี สวมในงานที�เกี�ยวกบัสงครามบางกรณีเท่านั�น
๙. สายสะพายจักรี ผู้ได้รับพระราชทานสวมได้ทุกโอกาสแม้มี

กาํหนดนัดหมายอย่างเป็นทางการให้สวม
สายสะพายอื�น และสายสร้อยกบัตรามหาจักรี
สวมประกอบสายสะพายอื�นได้



การประดบัเครื�องราชอสิริยาภรณ์
กรณทีี�หมายกาํหนดการได้กาํหนดเครื�องราชอสิริยาภรณ์

๑. เตม็ยศ สายสะพายมหาจกัรี ใหส้วมสายสะพาย หากไม่ไดรั้บ
พระราชทานสายสะพายดงักล่าว ใหส้วมสายสะพายสูงสุดที�ไดรั้บ
พระราชทาน

๒. เตม็ยศ สายสะพายนพรัตน์ หากไม่ไดรั้บพระราชทานสายสะพาย
ดงักล่าว ใหส้วมสายสะพายสูงสุดที�ไดรั้บพระราชทาน

๓. เตม็ยศ สายสะพาย จุลจอมเกลา้ ใหส้วมสายจุลจอมเกลา้ หากไม่ได้
รับพระราชทานสายสะพายดงักล่าว ใหส้วมสายสะพายสูงสุดที�ไดรั้บ
พระราชทาน



๔. เตม็ยศ สายสะพายชา้งเผอืก ใหส้วมสายสะพายตระกลูชา้งเผอืก        
คือ มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก (ม.ป.ช.) หรือ ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 
(ป.ช.) สุดแต่วา่ไดรั้บพระราชทานชั�นใด กรณีที�ไดรั้บพระราชทาน        
สายสะพายประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.) เป็นสายสะพายสูงสุด         
ใหส้วมสายสะพายดงักล่าว

๕. เตม็ยศ สายสะพายมงกุฎไทย ใหส้วมสายสะพายตระกลูมงกุฎไทย 
คือ มหาวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.) หรือ ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.) สุดแต่
วา่จะไดรั้บพระราชทานชั�นใด

๖. เตม็ยศ สายสร้อยจุลจอมเกลา้ ใหส้วมสายสะพายสูงสุดที�ไดรั้บ
พระราชทาน (ที�มิใช่สายสะพายจุลจอมเกลา้) แลว้สวมสายสร้อย
จุลจอมเกลา้

๗. เตม็ยศ (ไม่กาํหนดสายสะพาย) ใหส้วมสายสะพายสูงสุดที�ไดรั้บ
พระราชทาน 



การแต่งกาย เครื�องแบบครึ�งยศ
      เป็นการสวมเครื�องแบบเช่นเดยีวกบัเครื�องแบบเต็มยศ       

     แต่ไม่สวมสายสะพาย







เครื�องแบบปกติขาว

สําหรับบุรุษ  - แต่งกายเสื�อคอปิดสีขาวแขนยาว กางเกงขาว                                                      
สําหรับสตรี  - เสื�อคอแบะสีขาว เสื�อเชิ�ตสีขาวผกูผ้าพนัคอสีดํา เงื�อนกลาสี                       
กระโปรงขาวยาว คลุมเข่า ประดับแพรแถบย่อของ เครื�องราชอิสริยาภรณ์ 
ที�อกเสื�อเบื�องซ้าย ไม่ประดับเครื�องราชอิสริยาภรณ์  







สตรีที�ไม่แต่งเครื�องแบบ

   ควรแต่งชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพมิาน     

   หรือชุดไทยเรือนต้น



 ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์



ชุดไทยบรมพมิาน ชุดไทยเรือนต้น



การแต่งกาย 
เครื�องแบบปกติกากคีอพบัแขนยาว





ข้อพงึปฏิบัติในการเข้าเฝ้า ฯ 

แต่งกายตามหมายกาํหนดการ กาํหนดการ หรือหมายรับสั�งของ   สํานัก
พระราชวัง

ต้องมาถึงก่อนเวลาเสด็จพระราชดําเนิน ตามที�กาํหนดไว้ใน
หมายกาํหนดการอย่างน้อย ๑ ชั�วโมง

   (หากมาถึงหลงัเวลาเสด็จพระราชดําเนินแล้วกไ็ม่เป็นการสมควรที�จะเข้า
เฝ้า ฯ ในพระราชพธีิหรือพธีินั�น ๆ) 

ผู้เข้าเฝ้า ฯ จะต้องสํารวมกริิยา มารยาท ควรตรวจความเรียบร้อย   ของ
เครื�องแต่งกายในการเข้าเฝ้า ฯ หากกาํหนดให้แต่งกายชุดสุภาพ ห้ามแต่ง
กายด้วยชุดสีดํา



ถ้ายืนเฝ้า ฯ ไม่ควรจะเอามือไพล่หลงั ล้วงกระเป๋า

ถ้านั�งเก้าอี�เฝ้า ฯ ไม่ควรนั�งไขว่ห้าง หรือเหยียดออกไปตามสบาย                      
และไม่ควรเอาแขนพาดพกัที�พนักพงิหลงัเก้าอี�

ไม่สวมแว่นตาดํา 

ไม่ควรสูบบุหรี� ไม่เคี�ยวหมากฝรั�งในพระที�นั�ง ในอาคาร                                       
หรือในพลบัพลาพธีิ

ขณะเข้าเฝ้า ฯ ไม่ควรพูดคุยให้มใีห้มเีสียงดังเกนิควร



ไม่ควรถือถุง ย่าม และนําสิ�งของติดตัวมากเกนิสมควร  

ห้ามนําอาวุธ เว้นแต่กระบี� ประกอบเครื�องแบบทหาร ตํารวจ

ห้ามนําเครื�องมือสื�อสารติดตัวไปในการเข้าเฝ้า ฯ โดยเด็ดขาด

เมื�อไปถึงสถานที�ที�กาํหนดจะต้องปฏิบัติตามคําชี�แจงของเจ้าหน้าที�รับรองให้
เข้าประจําที�นั�งตามที�ทางสํานักพระราชวังจัดไว้ให้โดยไม่เปลี�ยนที�นั�งเอง

หากมีความจําเป็นต้องปฏิบัติภารกจิส่วนตัว ควรปฏิบัติให้เรียบร้อยก่อน
เสด็จพระราชดําเนินมาถึง



แผนผงัสังเขปการเฝ้า ฯ 
งานพระราชพธีิ 

ณ พระที�นั�งอมรินทรวินิจฉัย

(นั�งเฝ้าฯ)



แผนผังสังเขปการเฝ้า ฯ 
งานพระราชพธีิ ณ พระที�นั�ง
อมรินทรวินิจฉัย          

        (ยืนเฝ้าฯ)





























พระราชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว วนัที� ๕ ธันวาคม  
เวลา ๑๐.๓๐ น.  มีการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที�นั�งอมรินทรวินิจฉัย 













วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที�ระลกึมหาจักรี
บรมราชวงศ์ วันที� ๖ เมษายน เวลา ๑๗.๐๐ น. มีการวางพุ่มดอกไม้      

ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ







วันพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที� ๒๕ พฤศจิกายน 

 มีการวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพนีิ



การนาํพุ่มทอง พุ่มเงนิไปต ั�ง



การนาํพุ่มทอง พุ่มเงนิไปต ั�ง



การวางพวงมาลา



การต ั�งเครื�องทองนอ้ย

 



 การลงนามถวายพระพร





การกราบบังคมทูลเชิญเสดจ็ ฯ 

เมื�อต้องการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ  ให้ทาํหนังสือ
เรียนถึงราชเลขาธิการ ราชเลขานุการในพระองค์ หรือ 
ผู้อาํนวยการกองงานประจําพระองค์ และ เลขานุการ
ประจําพระองค์



ทําหนังสือ สถานที�ส่ง เบอร์โทรศัพท์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชเลขาธิการ สํานักราชเลขาธิการใน
พระบรมมหาราชวงั

๐๒ - ๒๒๐๗๒๐๐

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

กองราชเลขานุการ
ในพระองค์ สมเดจ็
พระบรมราชินีนาถ
(สวนจิตรลดา)

๐๒ - ๒๘๑๓๔๙๓

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ, พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ�ฯ, 
พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา, 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวณัณวรีนารีรัตน์

ราชเลขานุการ
ในพระองค์
สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราช ฯ 

สํานักงานราช
เลขานุการ
ในพระองค์ ฯ 
(วงัศุโขทัย)

๐๒ – ๒๔๓๙๑๙๒ 
-๙



ทําหนังสือ สถานที�ส่ง เบอร์
โทรศัพท์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ราชเลขานุการใน
พระองค์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ

กองงานในพระองค์ 
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ

(สวนจิตรลดา) 

๐๒ - 
๒๘๐๑๖๔๑

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ ฯ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ 

ผู้อํานวยการกองงานใน
พระองค์สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ ฯ 

กองงานในพระองค์
ภายในสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลกัษณ์ ฯ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

(หลกัสี�)

๐๒ –
๕๗๔๐๕๙๕ -
๖

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา  ฯ 

เลขานุการใน
ทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตน ราชกญัญา ฯ

สํานักงานเลขานุการ
ในทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตน ราชกัญญา ฯ 
(พระบรมมหาราชวัง)

๐๒ - 
๖๒๓๕๕๐๐ 

ต่อ ๑๑๒๕



ทําหนังสือ สถานที�ส่ง เบอร์โทรศัพท์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวล ีฯ 

ราชเลขาธิการ สํานักราชเลขาธิการ 
(พระบรมมหาราชวัง)

๐๒ - ๒๒๐๗๒๐๐



เมื�อทรงรับเชิญเสด็จ ฯ จะมีหนังสือตอบรับว่าให้ติดต่อกองพระราชพธีิ 
และกรมราชองครักษ์ ทั�งนี�เพื�อประสานนัดการประชุมตรวจพื�นที�ใน
การเตรียมการรับเสด็จ ฯ

การประชุมตรวจพื�นที�จะมีการตกลงในรายละเอยีดการเสด็จ ฯ 

* กรมราชองครักษ์  ดําเนินการเกี�ยวกบัการถวายความ       

                                                        ปลอดภัย

* กองพระราชพธีิ   ดําเนินการเกี�ยวกบัการจัดทํากาํหนดการ
 เพื�อถวาย การจัดเตรียมที�ประทับ สิ�งของ
 บางอย่างในการเสด็จ ฯ (ในที�ประชุมจะ
 แจ้งว่าเจ้าของงาน เจ้าของสถานที�จะต้อง
 จัดเตรียมสิ�งของอะไรบ้าง)



กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการสร้างพลบัพลาพธีิ ประดับธงชาติ 
ธงพระนามาภิไธย หรืออกัษรพระนาม ผ้าระบายตกแต่งสถานที�     

เจ้าของงาน คอยสนับสนุนหน่วยงานที�มาดําเนินการเตรียมรับเสด็จ
ทุกหน่วยงานตามที�ได้รับการร้องขอ



การบรรเลงเพลง

   ใช้วงดุริยางค์

   วงเครื�องสาย

   เปิดเครื�องเล่น 

(แล้วแต่ความเหมาะสม)



การบรรเลงเพลง

เพลงสรรเสริญพระบารมี
บรรเลงเพื�อถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกฎุราชกมุาร

เพลงมหาชัย
บรรเลงเพื�อถวายความเคารพพระบรมวงศ์ พระอนุวงศ์ ตั�งแต่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลงมาถึงพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าฯ

เพลงมหาฤกษ์
บรรเลงในการเปิดงาน สถานที�ทําการ ทางคมนาคมที�สําคญั งานมงคล 

             ทั�วไป และบรรเลงรับบุคคลทั�วไปที�เป็นประธานในงาน



การบรรเลงเพลงในพธีิการที�มีผู้แทนพระองค์

ถ้าผู้แทนพระองค์ คือ สมเด็จพระบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
พระบรมราชวงศ์ชั� นสมเด็จเจ้าฟ้า หรือพระวรชายา ในองค์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ ฯ 

ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นการรับและส่งเสดจ็



ถ้าผู้แทนพระองค์ เป็น บุคคลธรรมดา มาถึงบริเวณงาน วงดุริยางค์ไม่
ต้องบรรเลงเพลง และเมื�อผู้แทนพระองค์ ถึงเก้าอี�ที�จัดไว้ วงดุริยางค์จึง
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื�อถึงเวลากลับ ผู้แทนพระองค์ยืน
ตรงตรงหน้าเก้าอี� วงดุริยางค์บรรเลงสรรเสริญพระบารมี

หรืออีกแบบหนึ�ง เมื�อผู้แทนพระองค์ เป็น บุคคลธรรมดา มาถึงบริเวณ
งานและลงจากรถยนต์หลวงแล้ว วงดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี และเมื�อถึงเวลากลับก่อนขึ�นรถยนต์หลวงวงดุริยางค์บรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมีอกีครั�งหนึ�ง



พระปรมาภิไธย

พระนามาภิไธย

พระนาม

คาํขึ�น คาํลงทา้ย สรรพนาม สรรพนามผูพู้ด คาํรับ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว,สมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

ขอเดชะฝ่าละออง
ธุลพีระบาทปกเกล้า
ปกกระหม่อม

ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ

ใต้ฝ่าละออง
ธุลพีระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า / เพค่ะ

สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราช ฯ 

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลทรงทราบ
ฝ่าละอองพระบาท

ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม

ใต้ฝ่าละออง
พระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า / เพค่ะ

สมเดจ็พระเทพ ฯ ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลทราบฝ่า
ละอองพระบาท

ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม

ใต้ฝ่าละออง
พระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า / เพค่ะ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ์ ,เจ้าฟ้า
เพชรฯ ,
ทูลกระหม่อมอุบล
รัตน์ฯ 

ขอพระราชทานกราบ
ทูลทราบฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม

ใต้ฝ่าพระ
บาท

ข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า / เพค่ะ



พระปรมาภิไธย

พระนามาภิไธย

พระนาม

คาํขึ�น คาํลงทา้ย สรรพนาม สรรพนามผูพู้ด คาํรับ

พระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์
เจ้าฯ

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท ควรมิควรแล้ว
แต่จะโปรด

ฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม 
(ผู้ชาย)

เกล้ากระหม่อม
ฉัน

(ผู้หญิง)

เกล้ากระหม่อม

พระองค์เจ้า
โสมสวลฯี

ขอประทานกราบทูล
ทราบฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้ว
แต่จะโปรด

ฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม 
(ผู้ชาย)

เกล้ากระหม่อม
ฉัน

(ผู้หญิง)

เกล้ากระหม่อม



ผู้ที�จะเข้าเฝ้ารับเสดจ็ฯ ณ ที�หมายแรก

กรณต่ีางจังหวัด
(ปัจจบุันได้มีการปรับปรุงข้อปฏิบัติตามหนังสือของ 

    ส.ล.ค. ที� น.ร. ๐๕๐๗/๒๙๕๙ ลงวันที� ๑๘ พ.ค. ๒๕๔๘) 



นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบติัหนา้ที�แทนนายกรัฐมนตรี

ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดั

รัฐมนตรี

ผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล (ตาํแหน่ง ที�สูงกวา่หรือเทียบเท่า)

ผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบก (ตาํแหน่งที�สูงกวา่หรือเทียบเท่า)

ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั (ตาํแหน่งที�สูงกวา่หรือเทียบเท่า)

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

สมาชิกวฒิุสภา 







การทลูเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย



การทลูเกล้า ฯ ถวายช่อดอกไม้



การทลูเกล้า ฯ ถวายของ



การทลูเกล้า ฯ ถวายของ



การทลูเกล้า ฯ ถวาย







การทลูเกล้า ฯ ถวาย



การรับพระราชทานสิ�งของ



การทาํเอางาน 













การรับพระราชทานของ



การรับพระราชทานของ



การรับพระราชทานของ



            นั�งด้วยอาการสํารวม

                     การนั�ง



การยนื



 * สําหรับการเดินนํา ให้เดินเบื�องซ้าย และไม่เดินบนพรมทาง

 * สําหรับการเดินตาม ให้เดนิเยื�องไปข้างหลงัทั�งซ้ายและขวา ไม่เดนิบนพรมทาง

การเดนิ



 * สําหรับการเดินนํา ให้เดินเบื�องซ้าย และไม่เดินบนพรมทาง

 * สําหรับการเดินตาม ให้เดนิเยื�องไปข้างหลงัทั�งซ้ายและขวา ไม่เดนิบนพรมทาง



การร่วมโต๊ะเสวย



ร่วมโต๊ะเสวยในโอกาสต่าง ๆ  
(สถานที�และบุคคลที�จะเข้าร่วมสุดแต่จะ

ทรงพระกรุณา ฯ) 

- เมื�อได้รับเชิญ จะต้องตอบรับว่าจะมาหรือไม่

- ผู้ที�ได้รับเชิญจะต้องเดนิทางมาถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 
๑ ชั�วโมง

- เมื�อมาถึงแล้วจะต้องดูแผนผงัที�นั�งและที�นั�งจริง และห้องนํ�า

-  จากนั�นไปพกัยงัห้องรับรอง 

- ใกล้ถึงเวลาเสดจ็ ฯ ผู้ที�ได้รับเชิญ ต้องยนืรอรับเสดจ็ที�โต๊ะ



- เมื�อเสด็จ ฯ ถึงและประทบันั�งแล้ว ผู้ที�ได้รับเชิญถวายความ
เคารพแล้วนั�งด้วยอาการสํารวม ไม่เอาข้อศอกวางบนโต๊ะ

- ถ้ามีภารกจิจะลุกขึ�น ต้องถวายความเคารพก่อน และกลบัมา
กป็ฏิบัติเช่นเดมิ









การดื�มถวายพระพร

การเชิญชวนให้ดื�มถวายพระพรเป็นที�ยอมรับกัน
โดยทั�วไปว่า เป็นการแสดงออกซึ�งความปรารถนาดี และ
จงรักภักดี ทุกคนจึงย่อมมีสิทธิที�กระทําได้ แต่ก็ควร
ร ะ มั ด ร ะ วั ง ใ ห้ ก า ร ไ ด้ เ ป็ น ไ ป โ ด ย ค ว ร แ ก่
พระเกียรติยศ กล่าวคือ ถ้าจะให้มีการเชิญชวนดื�มถวาย
พระพรก็ควรเชิญชวนดื�มเฉพาะ ในงานที�จัดขึ�นเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นงานที�มีเกียรติและบรรดาผู้ไปใน
งานแต่งกายสุภาพ



ส่วนในงานเลี�ยงฉลองสมรสพระราชทานนั�น 

เมื�อจบการดื�มถวายพระพรแล้วประธานในพธีิ    
ไม่ควรกล่าวคาํให้โอวาทตามคาํเชิญหรือคาํขอ  
ของเจ้าภาพ 

เพราะคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรม
ราโชวาทและรับพระราชทานพรเรียบร้อยแล้ว 

ประธานในพธีิควรยกเหตุดงักล่าวนี�ชี�แจง            
ให้แขกผู้มีเกยีรติรับทราบ  แล้วจึงเชิญชวนแขก                           
ผู้มีเกยีรติดื�มเป็นเกยีรติให้แก่คู่สมรสแทน



ส่วนการเปล่งเสียงไชโยนั�น  หากเป็นงานพระราชทาน
เลี�ยงไม่ควรเปล่งเสียง  แต่ในโอกาสทั�ว ๆ ไป ควรที�จะพร้อมใจ
กันเปล่งเสียงไชโยถวายพระพรหลังจากที�ดนตรีบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีจบแล้ว



การขอพระราชทานนํ�าหลวงอาบศพ
และ

เครื�องเกียรติยศประกอบศพ
พระราชทานเพลิงศพ 
พระราชทานหีบเพลิง
พระราชทานดินฝังศพ





หนงัสือกราบบงัคมทูลลา

                                วนัที�……เดือน….…พ.ศ…….

ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ดอกไมธู้ปเทียนของขา้พระพุทธเจา้………(ชื�อผูถึ้งแก่กรรม)……
เครื�องราชอิสริยาภรณ์……อาย…ุปี  ขา้ราชการ……….ชั�น……สังกดั……

ขอพระราชทานกราบถวายบงัคมลา (ถึงแก่กรรม, ถึงแก่อนิจกรรม, ถึงแก่
อสัญกรรม) ดว้ยโรค……ที�……อาํเภอ……จงัหวดั……เมื�อวนัที�…
เดือน……พ.ศ.…เวลา……น.

ควรมิควรแลว้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ขอเดชะ

หมายเหตุ  หนงัสือกราบบงัคมทูลลานี�  ไม่ตอ้งลงทา้ยนามทา้ยหนงัสือ







หลกัเกณฑ์ในการขอพระราชทานนํ�าหลวงอาบศพ
เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ

๑. พระสมณศักดิ� ตั�งแต่ชั�น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ�นไป และพระภิกษุ 
สามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค

๒. พระราชวงศ์ตั�งแต่ชั�น “หม่อมเจ้า” ขึ�นไป

๓. ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ�

๔. ข้าราชการตั�งแต่ระดับ ๓ ขึ�นไป

๕. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตํารวจ ยศชั�นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี 
ร้อยตํารวจตรี ขึ�นไป

๖. ผู้ได้รับพระราชทานเครื�องราชอสิริยาภรณ์ ตั�งแต่ 
“เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ “เบญจมาภรณ์มงกฎุไทย”  
(บ.ม.) ขึ�นไป

๗. ผู้ได้รับพระราชทานเครื�องราชอสิริยาภรณ์จุลจอมเกล้า



   ๘. ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชอสิริยาภรณ์  เหรียญ “รัตนาภรณ์” 
รัชกาลปัจจุบัน

   ๙. ประธานองค์กรต่าง ๆ ที�กาํหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรี 
ที�ถึงแก่กรรมในขณะดํารงตําแหน่ง

  ๑๐.  บิดาและมารดาของผู้ดํารงตําแหน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี  
       ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา  
       ประธานศาลฎีกา   ประธานองค์กรต่าง ๆ ที�กาํหนดใน

รัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีที�ถึงแก่กรรม ในขณะบุตรดํารงตาํแหน่ง
  ๑๑.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ที�ถึงแก่กรรมในขณะดํารงตําแหน่ง
  ๑๒. ผู้ที�ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นกรณีพเิศษ



บุคคลผู้ทําลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดิน
ไม่พระราชทานนํ�าหลวง เพลิงศพ หีบเพลิงพระราชทาน 

ดนิฝังศพ และเครื�องเกยีรติยศประกอบศพ













 เครื�องเกียรติยศประกอบศพ (โกศและหีบ)



หีบเชิงชาย



หีบลายกา้นแยง่



     หีบทองลายสลกั



โกศโถ



โกศแปดเหลี�ยม





โกศ

สภ. สส. อร. สร.พภ.มวก.จภ. สธ. ภปร.สก.

     การเรียงลาํดบัพวงมาลา

ทป.อก. MVS.



๑.   ผู้ที�เนื�องในราชสกลุ ชั�นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง

๒.   ผู้ที�ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และ
  เหรียญชัยสมรภูมิ

๓. บิดามารดาของข้าราชการระดับ ๖ ขึ�นไป หรือระดับชํานาญงาน                                    

       และระดับชํานาญการ

๔.   บิดามารดาของผู้ที�ได้รับพระราชทานเครื�องราชอสิริยาภรณ์ 
  “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ�นไป

๕.   บิดามารดาของข้าราชการฝ่ายทหาร ตํารวจ ชั�นยศตั�งแต่ พนัโท 
   นาวาโท   นาวาอากาศโท และพนัตํารวจโทขึ�นไป

๖.   พนักงานรัฐวิสาหกจิระดับสูง

๗.   บิดามารดาของพระสมณศักดิ� ตั�งแต่ชั�น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ�นไป

หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพเิศษ



๘.   ผู้ปฏิบัติหน้าที�ดังต่อไปนี� ที�ถึงแก่กรรมในขณะดํารงตําแหน่ง

-  กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน

-  นายก และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

-  นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-  นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล

-  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

-  นายกเมืองพทัยา และ สมาชิกสภาเมืองพทัยา

๙.   ผู้บริจาคทรัพย์สินเพื�อการกศุลคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ผู้ที�บริจาคร่างกายหรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐ หรือ
 สถานศึกษาเพื�อประโยชน์ทางการแพทย์

๑๑. ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ชั�นยศตํ�ากว่าสัญญาบัตร ที�เสียชีวิตขณะปฏิบัติ  
  หน้าที�

๑๒. ผู้ที�ทําคุณประโยชน์ให้กบัสังคมและประเทศชาติ















หีบเพลงิพระราชทาน

















ดนิพระราชทาน









การพระราชทาน
ดนิฝังศพ



ขอขอบคณุ


