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ความรู้เกีย่วกบัพระราชพธีิ รัฐพธีิ พธีิ 
และเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์
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พระราชพธิี

หมายถงึ งานที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ก าหนดไวเ้ป็นประจ า

ตามราชประเพณี

** กอ่นถงึงานพระราชพธิีจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ 

ใหมี้ หมายก าหนดการ ของงานพระราชพธิี

แบ่งเป็น ๒ ประเภท ....

• พระราชพธิีประจ า คือ งานทีก่ าหนดไว้ประจ าปีโดย
พระมหากษตัริย์จะเป็น
ผู้ก าหนด

• พระราชพธิีพเิศษ คือ งานพระราชพธิีทีจ่ัดขึน้
นอกเหนือจากพระราชพธิี  
ประจ าปี

พระราชพธีิ
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ตารางก าหนดพระราชพธิี ประจ าปี

ที่ขา้ราชการและผูม้ตี าแหน่งเฝ้า ฯ จะเขา้เฝ้า ฯ

ล าดบั ช่ือพระราชพธิี วนัเดือนของปี เวลา สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ

๑. ทรงบ ำเพญ็พระรำช
กุศลมำฆบูชำ

ข้ึน ๑๕ ค ่ำ
เดือน ๓

๑๗.๐๐ น. พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศำสดำรำม

ปกติขำว

๒. วนัพระบำทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้ำจุฬำ
โลกมหำรำชและวนัท่ี
ระลึกมหำจกัรีบรม
รำชวงศ์

๖ เมษำยน ๑๗.๐๐ น. พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศำสดำรำมและ
ปรำสำท
พระเทพบิดร

ปกติขำว มีรัฐพิธีอีกพิธี
หน่ึงคู่กนั ณ 
ปฐมบรมรำชำ
นุสรณ์ สะพำน
พทุธยอดฟ้ำ 
ก่อนเสด็จ ฯ 
วดัพระศรีรัตน
ศำสดำรำม

๓. สงกรำนต์ ๑๕ เมษำยน ๑๐.๓๐ น.

๑๗.๐๐ น.

หอพระสุลำลยัพิมำน
หอพระธำตุมณเฑียร
พระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยั
พระอุโบสถวดัพระศรี
รัตนศำสดำรำม
และหอพระนำก

ปกติขำว หอพระสุลำ
ลยัพิมำนและ
หอพระธำตุ
มณเฑียรเป็น
กำรส่วน
พระองค์

๔. ฉตัรมงคล ๓ พฤษภำคม
๔ พฤษภำคม
๕ พฤษภำคม

๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.

๑๗.๐๐ น.

พระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยั
พระท่ีนัง่ดุสิต ฯ
พระท่ีนัง่ดุสิต ฯ

พระท่ีนัง่ดุสิต  ฯ
วดัพระศรีรัตนศำสดำรำม
ปรำสำทพระเทพบิดร

คร่ึงยศ
คร่ึงยศ
ปกติขำวติด
เหรียญ
เตม็ยศ 
จุลจอมเกลำ้
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๕. พืชมงคลจรด
พระนงัคลั
แรกนำขวญั

ในวนัรุ่งข้ึน

รำวเดือน 
พ.ค.

๑๗.๐๐ น.

๘.๓๐ น.

พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศำสดำรำม

ณ มณฑลพิธี
ทอ้งสนำมหลวง

คร่ึงยศ

ปกติขำว

๖. ทรงบ ำเพญ็พระรำช
กุศลวิสำขบูชำ

ข้ึน ๑๔ ค ่ำ
เดือน ๖

ข้ึน ๑๕ ค ่ำ
เดือน ๖

๑๗ .๐๐ น.

๑๘.๐๐ น.

พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศำสดำรำม
พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศำสดำรำม

ปกติขำว

ปกติขำว

ทรงตั้ง
เปรียญธรรม

๗. พระรำชพิธีทรงบ ำเพญ็พระ
รำชกุศลในอภิลกัขิตสมยั
คลำ้ยวนัสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
มหำอำนนัทมหิดล พระอฐัม
รำมำธิบดินทร และ พระรำช
กุศลทกัษิณำนุปทำนพระบรม
อฐิัสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำช
ชนกและสมเด็จพระศรีนคริน
ทรำบรมรำชชนนี

๙ มิถุนำยน ๑๗.๓๐น. พระท่ีนัง่
อมรินทรวินิจฉยั

คร่ึงยศ

๘. ทรงบ ำเพญ็พระรำชกุศลวนั
อำสำฬหบูชำและเทศกำล
เขำ้พรรษำ

ข้ึน ๑๕ ค ่ำ
เดือน ๘

๑๗.๐๐น. พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศำสดำรำม

ปกติขำว
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๙. เฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระบรมโอรสำธิรำชสยำม
มกุฎรำชกุมำร

๒๘
กรกฎำคม

๙.๐๐ -
๑๗.๐๐น.

ในพระบรม
มหำรำชวงั

ปกติ
ขำว

มีกำรลง
พระนำม
และถวำย
พระพร

๑๐. เฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจำ้ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ

๑๒ 
สิงหำคม

๙.๐๐ -
๑๗.๐๐น.

ในพระบรม
มหำรำชวงั

ปกติ
ขำว

มีกำรลง
พระนำม
และถวำย
พระพร

๑๑. ทรงบ ำเพญ็พระรำชกุศล
วนัปิยมหำรำช

๒๓ 
ตุลำคม

๑๗.๐๐ น. พระท่ีนัง่อมริน
ทรวินิจฉยั

คร่ึงยศ มีรัฐพิธีท่ี
ลำน
พระรำชวงั
ดุสิต

๑๒. ทรงบ ำเพญ็พระรำชกุศล
ถวำยผำ้พระกฐิน

รำวเดือน
ต.ค. - พ.ย.
แรม ๖ ค  ่ำ
เดือน ๑๑

ประมำณ 
๑๖.๐๐ น.

พระอำรำมหลวง
สุดแต่จะทรงพระ
กรุณำ
โปรดเกลำ้ ฯ 

เตม็ยศ

๑๓. เฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่วั

๕ ธนัวำคม

๖ ธนัวำคม

๙.๐๐ -
๑๗.๐๐ 
น.
๑๐.๓๐ 
น.๑๗.๐๐ 
น.

๑๐.๓๐น.

ในพระบรม
มหำรำชวงั
พระท่ีนัง่อมรินทร
วินิจฉยั
พระอุโบสถวดั
พระศรีรัตน
ศำสดำรำม
พระท่ีนัง่อมรินทร
วินิจฉยั

ปกติขำว

เตม็ยศจกัรี
สำยสร้อย
จุลจอมเกลำ้
เตม็ยศ
จุลจอมเกลำ้
เตม็ยศ
นพรัตน์หรือ
ชำ้งเผือก

๑๔. ฉลองวนัพระรำชทำน
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย

๑๐ธนัวำคม ๑๗.๐๐ 
น.

พระท่ีนัง่อนนัต
สมำคม

เตม็ยศ
ชำ้งเผือก
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รฐัพธิี

หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหา
กรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพธีิ

มีหมายก าหนดการที่ก าหนดไว้เป็นประจ า ซ่ึง
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว    จะเสดจ็พระราชด าเนิน
ไปทรงเป็นประธานในพธีิ

หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์
เสดจ็พระราชด าเนินไปเป็นประธาน 

รฐัพธิ ีแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี

รฐัพธิีประจ า คือ งานรฐัพธิีที่ก าหนดไวเ้ป็น

ประจ าปี 

รฐัพธิีพเิศษ คือ  งานรฐัพธิีประกอบข้ึน

นอกเหนือจากรฐัพธิีประจ าปี
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ตารางก าหนดวนัรฐัพธิ ีประจ าปี

ที่ขา้ราชการและผูม้ตี าแหน่งเฝ้า ฯ จะเขา้เฝ้า ฯ

ล าดบั ช่ือรัฐพธิี วนั เดือน ของปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ

๑. วนัพอ่ขนุรำมค ำแหง
มหำรำช

๑๗ มกรำคม ๑๔.๐๐ น. พระบรมรำชำนุสำวรีย์
พอ่ขนุรำมค ำแหง
มหำรำช อุทยำน
ประวติัศำสตร์สุโขทยั
จงัหวดัสุโขทยั 

๒. วนัสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช 
(วนักองทพัไทย)

๑๘ มกรำคม* ๑๔.๐๐ น. พระบรมรำชำนุสรณ์ 
อ ำเภอดอนเจดีย ์
จงัหวดัสุพรรณบุรี

ล าดบั ช่ือรัฐพธิี วนั/เดือนของปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ

๓. วนัท่ีระลึก
พระบำทสมเด็จ
พระพทุธเลิศหลำ้
นภำลยั

๒๔ กุมภำพนัธ์ ๑๔.๐๐ น. ณ อุทยำนพระ
บรม
รำชำนุสำวรีย์
อ  ำเภออมัพวำ 
จงัหวดั
สมุทรสงครำม

๔. วนัท่ีระลึก
พระบำทสมเด็จ
พระนัง่เกลำ้
เจำ้อยูห่วั พระมหำ
เจษฎำรำชเจำ้

๓๑ มีนำคม ๑๗.๐๐ น. พระบรมรำชำนุ
สำรีย์ ลำนพลบั
พลำมหำเจษฎำ
บดินทร์  
วดัรำชนดัดำ  
กรุงเทพมหำนคร
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ล าดบั ช่ือรัฐพธิี วนั เดือน ของปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ

๕. วนัพระบำทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้ำจุฬำ
โลกมหำรำช และวนัท่ี
ระลึกมหำจกัรีบรม
รำชวงศ์

๖ เมษำยน  ๑๗.๐๐ น. ปฐมบรมรำชำ
นุสรณ์ สะพำน
พระพทุธยอดฟ้ำ

๖. วนัสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช

๒๕ เมษำยน ๑๔.๐๐ น. พระบรมรำชำ
นุสรณ์ อ ำเภอดอน
เจดีย ์จงัหวดั
สุพรรณบุรี

ล าดบั ช่ือรัฐพธิี วนั/เดือนของปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ

๗. วนัพระบำทสมเด็จ
พระปกเกลำ้
เจำ้อยูห่วั

๓๐ พฤษภำคม ๑๖.๐๐ น. พระบรมรำชำนุ
สำวรีย์
พระบำทสมเด็จ
พระปกเกลำ้
เจำ้อยูห่วั 
หนำ้ตึกรัฐสภำ
พระรำชวงัดุสิต

๘. ถวำยรำชสกักำระ 
พระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหำ
อำนนัทมหิดล

๙ มิถุนำยน  ๑๖.๓๐ น. วดัสุทศัน์
เทพวรำรำม
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ล าดบั ช่ือรัฐพธิี วนั เดือน ของปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ

๙ วนัสมเด็จพระ
นำรำยณ์มหำรำช

๑๑ กรกฎำคม ๑๔.๐๐ น. พระบรมรำชำนุ
สำวรียส์มเด็จพระ
นำรำยณ์มหำรำช 
วงเวียนเทพสตรี 
จงัหวดัลพบุรี

เป็นรัฐพิธีใหม่

๑๐. วนัปิยมหำรำช ๒๓ ตุลำคม ๑๗.๐๐ น. พระบรมรำชำ
นุสรณ์ พระลำน
พระรำชวงัดุสิต

มีงำนพระรำชพิธี
ณ พระท่ีนัง่
อมรินทรวินิจฉยั
หลงัจำกเสด็จ ฯ 
ไปทรงวำงพวง
มำลำ ณ พระบรม
รำชำนุสรณ์ 
พระลำน
พระรำชวงัดุสิต
แลว้

ล าดบั ช่ือรัฐพธิี วนั เดือน ของปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ

๑๑. วนัพระบำทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลำ้
เจำ้อยูห่วั

๒๕ 
พฤศจิกำยน   

๑๐.๓๐ น. พระบรมรำชำ
นุสรณ์ สวน
ลุมพินี

๑๒. วนัรัฐธรรมนูญ (ถวำย
บงัคมพระบรมรำชำ
นุสำวรีย ์
พระบำทสมเด็จ
พระปกเกลำ้เจำ้อยูห่วั)

๑๐ ธนัวำคม ๑๗.๐๐ น. พระบรมรำชำนุ
สำวรีย์
พระบำทสมเด็จ
พระปกเกลำ้
เจำ้อยูห่วัหนำ้ตึก
รัฐสภำ
พระรำชวงัดุสิต

มีงำนพระรำชพิธี ณ 
พระท่ีนัง่อนนัต
สมำคมหลงัจำกเสด็จ 
ฯ
ไปทรงวำงพำนพุม่ 
ณ พระบรมรำชำ
นุสำวรีย์
พระบำทสมเด็จ
พระปกเกลำ้เจำ้อยูห่วั
หนำ้ตึกรัฐสภำ แลว้
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ล าดบั ช่ือรัฐพธิี วนั/เดือนของปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ

๑๓. วนัสมเด็จพระเจำ้
ตำกสินมหำรำช

๒๘ ธนัวำคม   ๑๖.๓๐ น. พระรำชำนุสำวรีย์
วงเวียนใหญ่

**   พระราชพธีิต่างจากรัฐพธีิอย่างไร **

พระรำชพิธี      พระมหำกษตัริย ์   จะเป็นผูท้รงก ำหนด

รัฐพิธี รัฐบำลจะเป็นผูก้  ำหนด 
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พธิี

หมายถึง งานที่ผู้ใดกต็ามสามารถจัดขึน้ตามลทัธิ  
ตลอดจนแบบอย่าง  ธรรมเนียม ประเพณ ี การ
ปฏิบัตขิองในแต่ละสังคมหรือท้องถิ่น 
พธีิส าคญัของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลแต่ไม่ได้
ก าหนดเป็นพระราชพธีิหรือรัฐพธีิ
เช่น พธีิรับรองพระราชอาคนัตุกะและพธีิรับรอง
ผู้น า หรือประมุขต่างประเทศที่เดนิทางมาเยือน
ประเทศไทย อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล 

ความหมายของค าว่า.... 

“หมายก าหนดการ”

“ก าหนดการ”

และ

“หมายรบัส ัง่” 
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หมายก าหนดการ

เป็นเอกสารแจง้ก าหนดข ัน้ตอน ของงาน

พระราชพธิีและรฐัพธิี โดยเฉพาะลกัษณะของเอกสารจะตอ้ง

อา้งพระบรมราชโองการ

ขึ้นตน้ดว้ยขอ้ความวา่ “นายกรฐัมนตร ีหรอืเลขาธิการ

พระราชวงั  รบัพระบรมราชโองการเหนือเกลา้ฯ ส ัง่ว่า” เสมอไป

ตอ้งส่งตน้หมายก าหนดการดงักลา่วนี้ เสนอนายกรฐัมนตรีลงนาม  

รบัสนองพระบรมราชโองการเพือ่ใหเ้ป็นพระบรมราชโองการทีถู่กตอ้ง

ตามรฐัธรรมนูญ

ตวัอยำ่งหมำยก ำหนดกำร
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ตวัอยำ่งหมำยก ำหนดกำร

ตวัอย่างหมายก าหนดการ
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หมายก าหนดการ

พระราชพธิีพระราชทาน

เพลงิพระศพ

ก าหนดการ

เป็นเอกสารแจง้ก าหนดขัน้ตอนของงานโดยทัว่ไป 

ที่ทางราชการหรือสว่นเอกชนจดัท าข้ึนเอง
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หมายรบัส ัง่

: เป็นเอกสารที่ออกถงึพระบรมวงศานุวงศ ์และผูมี้ต าแหน่งเฝ้าฯรวมไป
ถงึหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้งทราบ

: เป็นเอกสารที่ออกถงึผูท้ี่ไดร้บัพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในเรื่อง

ต่าง ๆ

: เป็นเอกสารที่ออกถงึหน่วยงานของส านักพระราชวงัที่รบัผิดชอบในการ

ปฏบิตัิการพระราชพธิี รฐัพธิี และพธิีต่าง ๆ



07/03/61

16

ตอนลา่งสุดของหมายรบัส ัง่เขียนไวว้า่…

“ทัง้น้ีใหจ้ดัการตามหนา้ที่และก าหนดการตามรบัส ัง่ อยา่ใหข้าด

เหลอื ถา้สงสยัใหถ้ามผูร้บัรบัส ัง่โดยหนา้ที่ราชการ”

แลว้ลงช่ือผูร้บัรบัส ัง่

ผูส้ ัง่คือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ผูร้บัรบัส ัง่คือ เลขาธิการพระราชวงั

ตวัอย่างหมายรับส่ัง
ที่ออกถงึ
พระบรมวงศานุวงศ์ 
และผู้มีต าแหน่งเฝ้าฯ
รวมไปถงึหน่วย
ราชการที่เกีย่วข้อง
ทราบ
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ตวัอย่างหมายรับส่ัง
ที่ออกถงึ
ผู้รับพระราชทาน
เพ่ือทราบ



07/03/61

19



07/03/61

20

ตวัอย่างหมายรับส่ัง
ถงึหน่วยงานภายใน
ส านักพระราชวงั
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การแต่งกายตามหมายก าหนดการ ก าหนดการ 

หมายรบัส ัง่ ในพระราชพธิี รฐัพธิี และพธิีต่าง ๆ

ใหแ้ต่งกายตาม หมายก าหนดการ ก าหนดการ

หมายรบัส ัง่ ซึง่จะระบวุา่ แต่งเครื่องแบบปกตขิาว 

ครึ่งยศ หรือเต็มยศ และระบุถึงการประดบัสายสะพาย  ถ ้า

หมายก าหนดการ ไม่ระบุสายสะพาย ก็ใหส้วมสายสะพายสูงสุด

ทีไ่ดร้บัพระราชทาน

การแต่งกาย.....

-เคร่ืองแบบเต็มยศ

-เคร่ืองแบบคร่ึงยศ

-เคร่ืองแบบปกติขาว

-เคร่ืองแบบปกติกากคีอพบัแขนยาว
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การแต่งกาย เครื่องแบบเตม็ยศ

เคร่ืองขัตตยิราชอสิริยาภร์อนัมเีกยีรตคุิณรุ่งเรืองยิง่มหาจกัรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.)
สายสะพายจกัรี สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
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เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.)
สายสะพายนพรัตน์ สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ป.จ.ว. , ป.จ.)
สายสะพายจลุจอมเกล้า สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
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เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัมีศักดิ์รามาธิบดี (ส.ร.)
สายสะพายรามาธิบดี สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชิดชูยิง่ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
สายสะพายช้างเผือก สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ อนัเป็นทีเ่ชิดชูยิง่ช้างเผือก (ป.ช.)
สายสะพายช้างเผือก สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัมีเกยีรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
สายสะพายมงกฎุไทย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัมีเกยีรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ป.ม.)
สายสะพายมงกฎุไทย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

การแต่งกายเคร่ืองแบบเต็มยศประดับสายสะพาย
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เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์มหีลายชนิดคือ...

๑. ชนิดติดหน้าอกเส้ือ
๒. ชนิดคล้องคอ
๓. ชนิดคล้องคอมีดารา
๔. ชนิดสายสะพาย กรณทีีม่ีก าหนดนัดหมายระบุสายสะพายไว้

ต้องสวมสายสะพายทีนั่ดหมายหากไม่ได้รับพระราชทานให้
สวมสายสะพายสูงสุดทีไ่ด้รับพระราชทาน 

การแต่งกาย เคร่ืองแบบเต็มยศ
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โอกาสการสวมสายสะพายและสายสร้อย

๑. งานทีเ่กีย่วแก่ราชการแผ่นดนิ ควรสวมสายสะพายช้างเผือก หรือมงกฎุไทย
๒. งานทีเ่กีย่วแก่รัชกาลที ่๔ ควรสวมสายสะพายช้างเผือก 
๓. งานทีเ่กีย่วแก่รัชกาลที ่๕ ควรสวมสายสะพายจุลจอมเกล้า  หรือมงกฎุไทย
๔. งานทีน่ับเน่ืองในรัชกาลที ่๖ ควรสวมสายสะพายมหาวชิรมงกฎุ
๕. งานเตม็ยศใหญ่กลางวนั ควรสวมสายสะพายสูงสุดทีไ่ด้รับพระราชทาน 

* ถ้ามหีมายว่าสวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า กใ็ห้สวมได้
๖. งานทีม่กี าหนดนัดหมายทางการว่าสวมสายสะพายจุลจอมเกล้า กใ็ห้สวมสายสะพาย 
โดยเอาดวงตราจุลจอมเกล้าห้อยสายสะพายนั้น และไม่สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า 

***สายสะพายจุลจอมเกล้ากบัสายสร้อยจุลจอมเกล้าจะใช้ร่วมเวลาเดยีวกนัไม่ได้

๗. งานมงคล เท่านั้น จงึสวมสายสะพายนพรัตน์  สายสะพายนีค้วร
สวมแต่งานเตม็ยศใหญ่ ถ้ามใิช่เช่นนั้นสวม
สายสะพายทีร่องลงไปดกีว่า เว้นแต่
ก าหนดนัดหมายทางการให้สวม
สายสะพายนพรัตน์หรือสายสะพายสูงสุด

๘. สายสะพายรามาธิบดี สวมในงานทีเ่กีย่วกบัสงครามบางกรณีเท่านั้น
๙. สายสะพายจกัรี ผู้ได้รับพระราชทานสวมได้ทุกโอกาสแม้มี

ก าหนดนัดหมายอย่างเป็นทางการให้สวม
สายสะพายอ่ืน และสายสร้อยกบัตรามหาจกัรี
สวมประกอบสายสะพายอ่ืนได้

๑๐. พระมหาสังวาลนพรัตน์ ส าหรับพระมหากษัตริย์ทรงเม่ือเวลาเสดจ็ออก
ประทบัพระทีน่ั่งภัทรบฐิ ในงานพระราชพธีิ
บรมราชาภิเษก และทรงในงานใหญ่ ๆ ตาม
โอกาส
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การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์

กรณีที่หมายก าหนดการไดก้ าหนดเครื่องราชอสิรยิาภรณ์

๑. เตม็ยศ สำยสะพำยมหำจกัรี ใหส้วมสำยสะพำย หำกไม่ไดรั้บพระรำชทำน
สำยสะพำยดงักล่ำว ใหส้วมสำยสะพำยสูงสุดท่ีไดรั้บพระรำชทำน

๒. เตม็ยศ สำยสะพำยนพรัตน์ หำกไม่ไดรั้บพระรำชทำนสำยสะพำยดงักล่ำว 
ใหส้วมสำยสะพำยสูงสุดท่ีไดรั้บพระรำชทำน

๓. เตม็ยศ สำยสะพำย จุลจอมเกลำ้ ใหส้วมสำยจุลจอมเกลำ้ หำกไม่ไดรั้บ
พระรำชทำนสำยสะพำยดงักล่ำว ใหส้วมสำยสะพำยสูงสุดท่ีไดรั้บ
พระรำชทำน

๔. เตม็ยศ สำยสะพำยชำ้งเผอืก ใหส้วมสำยสะพำยตระกูลชำ้งเผอืก  คือ 
มหำปรมำภรณ์ชำ้งเผอืก (ม.ป.ช) หรือ ประถมำภรณ์ชำ้งเผอืก (ป.ช) 
สุดแต่วำ่ไดรั้บพระรำชทำนชั้นใด กรณีท่ีไดรั้บพระรำชทำน
สำยสะพำยประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) เป็นสำยสะพำยสูงสุด  ใหส้วม
สำยสะพำยดงักล่ำว

๕. เตม็ยศ สำยสะพำยมงกุฎไทย ใหส้วมสำยสะพำยตระกูลมงกุฎไทย คือ 
มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) หรือ ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) สุดแต่วำ่จะ
ไดรั้บพระรำชทำนชั้นใด

๖. เตม็ยศ สำยสร้อยจุลจอมเกลำ้ ใหส้วมสำยสะพำยสูงสุดท่ีไดรั้บ
พระรำชทำน (ท่ีมิใช่สำยสะพำยจุลจอมเกลำ้) แลว้สวมสำยสร้อย
จุลจอมเกลำ้

๗. เตม็ยศ (ไม่ก ำหนดสำยสะพำย) ใหส้วมสำยสะพำยสูงสุดท่ีไดรั้บ
พระรำชทำน 
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****ข้อที่ควรทราบ
๑. หากหมายก าหนดการระบุให้สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า ผู้ทีไ่ด้รับ

พระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์จุลจอมเกล้าช้ันสายสะพาย         
ซ่ึงต้องสวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า จะต้องสวมสายสะพาย
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ตระกูลอ่ืน เพราะจะสวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า  
กบัสายสะพายเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในขณะเดียวกนัมิได้

๒. ห้ามมิให้ประดับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์
ไปในงานทีไ่ม่เป็นงานมงคล

การแต่งกาย เครื่องแบบครึ่งยศ

เป็นการสวมเคร่ืองแบบเช่นเดียวกบัเคร่ืองแบบเต็มยศ       

แต่ไม่สวมสายสะพาย
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เคร่ืองแบบปกติขาว

แต่งกายเส้ือคอปิดสีขาวแขนยาว กางเกงขาว ส าหรับบุรุษ เส้ือคอแบะ
สีขาว เส้ือเช้ิตสีขาวผกูผ้าพนัคอสีด า เง่ือนกลาสี กระโปรงขาวยาว
คลมุเข่า ส าหรับสตรี ประดับแพรแถบย่อของ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ทีอ่กเส้ือเบื้องซ้าย ไม่ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
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สตรทีี่ไม่แต่งเครื่องแบบ

ควรแต่ง

ชุดไทยจิตรลดา 

ชุดไทยอมรินทร์ 

ชุดไทยบรมพมิาน     

หรือชุดไทยเรือนต้น
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ชุดไทยจติรลดา ชุดไทยอมรินทร์

ชุดไทยบรมพมิาน ชุดไทยเรือนต้น
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การแต่งกาย 

เครื่องแบบปกตกิากคีอพบัแขนยาว
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แผนผงัสังเขปการเฝ้า ฯ 
งานพระราชพธีิ ณ พระทีน่ั่งอม

รินทรวนิิจฉัย

(น่ังเฝ้าฯ)

แผนผงัสังเขปการเฝ้า ฯ 
งานพระราชพธีิ ณ พระทีน่ั่ง

อมรินทรวนิิจฉัย

(ยืนเฝ้าฯ)
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พระราชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว วนัที ่๕ ธันวาคม  
เวลา ๑๐.๓๐ น.  มกีารถวายพระพรชัยมงคล ณ พระทีน่ั่งอมรินทรวนิิจฉัย
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การบรรเลงเพลง

 ใชว้งดรุยิางค์

 วงเครื่องสาย

 เปิดเครื่องเลน่

(แลว้แต่ความเหมาะสม)
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การบรรเลงเพลง (เพลงเคารพ)
เพลงสรรเสริญพระบารมี

บรรเลงเพ่ือถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เพลงมหาชัย
บรรเลงเพ่ือถวายความเคารพพระบรมวงศ์ พระอนุวงศ์ ตั้งแต่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลงมาถึงพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าฯ

เพลงมหาฤกษ์
บรรเลงในการเปิดงาน สถานทีท่ าการ ทางคมนาคมทีส่ าคัญ และ
งานมงคลทัว่ไป

การบรรเลงเพลงในพธิกีารที่มีผูแ้ทนพระองค์

ถ้าผู้แทนพระองค์ คือ สมเด็จพระบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ พระบรมราชวงศ์ช้ันสมเด็จเจ้าฟ้า หรือ พระวรราชาทินัดดามาตุ 
และพระเจ้าหลานเธอ ฯ 

ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ีเป็นการรับและส่งเสด็จ
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ถ้าผู้แทนพระองค์ เป็น บุคคลธรรมดา มาถึงบริเวณงาน วง
ดุริยางค์ไม่ต้องบรรเลงเพลง และเม่ือผู้แทนพระองค์ ถึงเก้าอีท้ีจ่ัด
ไว้ วงดุริยางค์จึงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เม่ือถึงเวลา
กลับ ผู้แทนพระองค์ยืนตรงตรงหน้าเก้าอี้ วงดุริยางค์บรรเลง
สรรเสริญพระบารมี

หรืออีกแบบหน่ึง เม่ือผู้แทนพระองค์ เป็น บุคคลธรรมดา มาถึง
บริเวณงานและลงจากรถยนต์หลวงแล้ว วงดุริยางค์จะบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี และเม่ือถึงเวลากลับก่อนขึ้นรถยนต์
หลวงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมอีกีคร้ังหน่ึง

กำรใชร้ำชำศพัท์
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ราชาศพัท ์

การใช้ราชาศัพท์

ราชาศัพท์ แปลว่า ศัพท์หลวง 

ส าหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์               

แต่ค าราชาศัพท์ในปัจจุบัน หมายถึงค าสุภาพ ทีใ่ช้ในภาษาราชการ ซ่ึงครอบคลุม
ถึงบุคคลทัว่ไป    และพระภิกษุสงฆ์ด้วย

ดงันั้นการใช้ราชาศัพท์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  จงึเน้นวฒันธรรมทาง
ประเพณีทีป่ระณีตงดงามควรรักษาไว้เป็นวฒันธรรมประจ าชาตสืิบไป ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดการใช้ราชาศัพท์ เพ่ือให้ถือปฏิบัตเิป็นแบบ

แผนของทางราชการไว้แล้ว ดงันี ้

ราชาศพัท ์

1. การใช้ค าขึน้ต้น - สรรพนาม ค าลงท้าย ในหนังสือราชการ และการจ่าหน้า
ซอง

2. ค าขึน้ต้น  - สรรพนาม ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล
ด้วยวาจา(ต่อหน้าพระพกัตร์)

3. ค าเรียก - ค าขาน - สรรพนาม - ค ารับ

4. ค านาม - ค ากริยา ทีม่คีวามหมายอย่างเดยีวกนั แต่ใช้ราชาศัพท์ต่างกนัตาม
พระอสิริยาศักดิ์ หรือตามสภาวะการ หรือสถานที่
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ราชาศพัท ์

1. การใช้ค าขึน้ต้น-สรรพนาม-ค าลงท้าย ในหนังสือราชการ 

และการจ่าหน้าซอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ค าขึน้ต้น    ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

สรรพนาม  ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท

ค าลงท้าย   ควรมคิวรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

การจ่าหน้าซอง ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ขอเดชะ

ราชาศพัท ์

2. ค าขึน้ต้น-สรรพนาม และค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล ทูล และ
รายงานด้วยวาจา

ผู้ฟัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ค าขึน้ต้น    ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

สรรพนาม ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท /ข้าพระพุทธเจ้า

ค าลงท้าย   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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ราชาศพัท ์

พระนาม ค าขึน้ต้น สรรพนาม ค าลงท้าย

พระบำทสมเด็จ
พระเจำ้อยูห่วัภูมิพล 
อดุลยเดช 
(๙๐๑)

ขอเดชะฝ่ำละออง
ธุลีพระบำทปกเกลำ้  
ปกกระหม่อม

ใตฝ่้ำละอองธุลี
พระบำท /
ขำ้พระพทุธเจำ้

ดว้ยเกลำ้  ดว้ย
กระหม่อม   
ขอเดชะ

ค ำท่ีใชจ่้ำหนำ้ซอง
ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ขอเดชะ

ราชาศพัท ์

พระนาม ค าขึน้ต้น สรรพนาม ค าลงท้าย

สมเด็จพระนำงเจำ้ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ 
(๙๐๒)

ขอเดชะฝ่ำละออง
ธุลีพระบำทปกเกลำ้
ปกกระหม่อม

ใตฝ่้ำละอองธุลี
พระบำท /
ขำ้พระพทุธเจำ้

ดว้ยเกลำ้  ดว้ย
กระหม่อม   
ขอเดชะ

ค ำท่ีใชจ่้ำหนำ้ซอง
ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ขอเดชะ
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ราชาศพัท ์

พระนาม ค าขึน้ต้น สรรพนาม ค าลงท้าย

สมเด็จพระบรม
โอรสำธิรำช ฯ 
สยำมมกฎุรำชกมุำร 
(๙๐๔)

ขอพระรำชทำน
กรำบบงัคมทูล
ทรงทรำบฝ่ำละออง
พระบำท

ใตฝ่้ำละออง
พระบำท /
ขำ้พระพทุธเจำ้

ดว้ยเกลำ้  
ดว้ยกระหม่อม

ค ำท่ีใชจ่้ำหนำ้ซอง
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล........(ระบุพระนาม)........

ราชาศพัท ์

พระนาม ค าขึน้ต้น ค าแทนตวั ค าลงท้าย

สมเด็จพระสงัฆรำช
สกลมหำสงัฆ
ปรินำยก

ขอประทำนกรำบทูล
ทรำบฝ่ำพระบำท

ฝ่ำพระบำท /
เกลำ้กระหม่อม
(ฉนั)

ควรมิควรแลว้
แต่จะโปรด

ค ำท่ีใชจ่้ำหนำ้ซอง
ขอประทานกราบทูล........(ระบุพระนาม)........
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ราชาศพัท ์

พระนาม ค าขึน้ต้น ค าแทนตวั ค าลงท้าย

สมเด็จพระรำชำคณะ
หรือรองสมเด็จ
พระรำชำคณะ

นมสักำร....... พระคุณเจำ้
กระผม
ดิฉนั

ขอนมสักำร
ดว้ยควำม
เคำรพอยำ่งยิง่

ค  ำท่ีใชจ่้ำหนำ้ซอง
นมสัการ........(ระบุนาม)........

ราชาศพัท ์

ค าเรียก-ค าขาน-สรรพนาม-ค ารับ

๓.๑. เป็นประเพณนิียมของแต่โบราณ ทีจ่ะไม่เรียกพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศ์ช้ันสูง  โดยระบุพระปรมาภิไธย (ช่ือ) เพราะถือว่าเป็น
การก า้เกนิทีสู่ง โดยเรียกต าแหน่งของพระองค์ท่านแทน เช่น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

๓.๒. สรรพนามบุรุษที ่๑ (ค าว่าฉัน หรือข้าพเจ้า) เม่ือพูดกบั
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ข้าพระพุทธเจ้า ถึงเจ้านายช้ันเจ้าฟ้า 
และช้ันพระองค์เจ้าใช้ เกล้ากระหม่อม (ผู้ชาย) เกล้ากระหม่อมฉัน 
(ผู้หญงิ)
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ราชาศพัท ์

๓.๓. สรรพนามบุรุษที่ ๒   (ค าว่าท่าน)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท

สยามบรมราชกุมารี ใช้ ใต้ฝ่าละอองพระบาท

เจ้าฟ้า ใช้ ใต้ฝ่าพระบาท

พระองค์เจ้า ใช้ ฝ่าพระบาท

หม่อมเจ้า ใช้ ฝ่าบาท

หมายเหตุ ฐานันดร ช้ันหม่อมเจ้าขึน้ เรียก เจ้านาย

ราชาศพัท ์

๓.๔. ค ารับ (ค าว่าครับ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ พระพุทธเจ้าข้า

สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ พระพุทธเจ้าข้า

สยามบรมราชกุมารี ใช้ พระพุทธเจ้าข้า

เจ้าฟ้า ใช้ พระพุทธเจ้าข้า

พระองค์เจ้า ใช้ เกล้ากระหม่อม

หม่อมเจ้า ใช้ กระหม่อม

ส าหรับสตรี  (หากเป็นการกราบบังคมทูลภายในใช้ “เพคะ” กไ็ด้)
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ราชาศพัท ์

4. ค านามและกริยาทีม่คีวามหมายอย่างเดยีวกนัแต่ใช้ราชาศัพท์ต่างกนัตาม
พระอสิริยศักดิ์ หรือตามสภาวการณ์และสถานที่

ค าสามญั ราชาศัพท์ ใช้ส าหรับ

ค ำสัง่ พระบรมรำชโองกำร
พระรำชโองกำร    
พระรำชเสำวนีย์
พระรำชบณัฑูร
พระรำชบญัชำ
พระด ำรัสสัง่

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั
สมเด็จพระเจำ้อยูห่วั
สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ
สมเด็จพระยพุรำช
สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
พระรำชวงศท์ัว่ไป

ราชาศพัท ์

4. ค านามและกริยาทีม่คีวามหมายอย่างเดยีวกนัแต่ใชร้าชาศพัทต่์างกนัตามพระอสิริยศกัดิ์ หรือตามสภาวการณแ์ละ

สถานที่

ค าสามญั ราชาศพัท ์ ใชส้ าหรบั

ค าพูด พระราชด ารสั

พระราชกระแส

พระด ารสั
รบัส ัง่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัสมเดจ็

พระบรมราชนิีนาถ

สมเดจ็พระยุพราช

สมเดจ็พระเทพรตันฯ 

พระราชวงศท์ ัว่ไป
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ราชาศพัท ์

4. ค านามและกริยาทีม่คีวามหมายอย่างเดยีวกนัแต่ใชร้าชาศพัทต่์างกนัตามพระอสิริยศกัดิ์ หรือตามสภาวการณแ์ละ

สถานที่

ค าสามญั ราชาศพัท ์ ใชส้ าหรบั

จดหมาย พระราชหตัถเลขา

ลายพระหตัถ์

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัสมเดจ็

พระบรมราชนิีนาถ

สมเดจ็พระบรมราชนิี

สมเดจ็พระยุพราช

สมเดจ็พระเทพรตันฯ 

พระราชวงศท์ ัว่ไป

ราชาศพัท ์

4. ค านามและกริยาทีม่คีวามหมายอย่างเดยีวกนัแต่ใชร้าชาศพัทต่์างกนัตามพระอสิริยศกัดิ์ หรือตามสภาวการณแ์ละ

สถานที่

ค าสามญั ราชาศพัท ์ ใชส้ าหรบั

วนัเกดิ วนัพระราชบรมสมภพ

วนัพระราชสมภพ

วนัประสูติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัสมเดจ็

พระบรมราชนิีนาถ

สมเดจ็พระบรมราชนิี

สมเดจ็พระยุพราช

สมเดจ็พระเทพรตันฯ 

พระราชวงศท์ ัว่ไป
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ราชาศพัท ์

4. ค านามและกริยาทีม่คีวามหมายอย่างเดยีวกนัแต่ใชร้าชาศพัทต่์างกนัตามพระอสิริยศกัดิ์ หรือตามสภาวการณแ์ละ

สถานที่

ค าสามญั ราชาศพัท์ ใชส้ าหรบั

งานบ าเพญ็กุศลเนื่อง

ในวนัเกิด

พระราชพธิเีฉลมิพระ

ชนมพรรษา

บ าเพญ็พระราชกุศลเฉลมิ

พระชนมพรรษา หรือ

บ าเพญ็พระราชกุศลฉลอง

พระชนมายุ 

บ  าเพญ็พระกุศลวนัประสูติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัสมเด็จ

พระบรมราชนิีนาถ

สมเดจ็พระบรมราชนิี

สมเดจ็พระยุพราช

สมเดจ็พระเทพรตันฯ 

พระราชวงศท์ ัว่ไป

ราชาศพัท ์

4. ค านามและกริยาทีม่คีวามหมายอย่างเดยีวกนัแต่ใชร้าชาศพัทต่์างกนัตามพระอสิริยศกัดิ์ หรือตามสภาวการณแ์ละ

สถานที่

ค าสามญั ราชาศพัท ์ ใชส้ าหรบั

ขอโอกาสเพือ่ท าการสิง่

ใดสิง่หนึ่ง

ขอพระราชทานพระบรม

ราชวโรกาส

ขอพระราชทานพระราช

วโรกาส

ขอพระราชทานพระ

วโรกาส

ขอประทานพระวโรกาส

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ

สมเดจ็พระบรมราชนิี

สมเดจ็พระยุพราช

สมเดจ็พระเทพรตันฯ 

พระบรมวงศช์ ัน้ เจา้ฟ้า

พระราชวงศท์ ัว่ไป
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ราชาศพัท ์

4. ค านามและกริยาทีม่คีวามหมายอย่างเดยีวกนัแต่ใชร้าชาศพัทต่์างกนัตามพระอสิริยศกัดิ์ หรือตามสภาวการณแ์ละ

สถานที่

ค าสามญั ราชาศพัท ์ ใชส้ าหรบั

อนุเคราะห์ พระบรมราชานุเคราะห์

พระราชานุเคราะห์

พระอนุเคราะห์

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ

สมเดจ็พระบรมราชนิี

สมเดจ็พระยุพราช

สมเดจ็พระเทพรตันฯ 

พระราชวงศท์ ัว่ไป

พระปรมำภิไธย
พระนำมำภิไธย
พระนำม

ค ำข้ึน ค ำลงทำ้ย สรรพนำม สรรพนำมผูพู้ด ค ำรับ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว,สมเดจ็
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

ขอเดชะฝ่าละออง
ธุลีพระบาทปกเกล้า
ปกกระหม่อม

ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ

ใต้ฝ่าละออง
ธุลีพระบาท

ข้าพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าข้า / เพค่ะ

สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ 

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลทรงทราบ
ฝ่าละอองพระบาท

ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม

ใต้ฝ่าละออง
พระบาท

ข้าพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าข้า / เพค่ะ

สมเด็จพระเทพ ฯ ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลทราบฝ่า
ละอองพระบาท

ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม

ใต้ฝ่าละออง
พระบาท

ข้าพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าข้า / เพค่ะ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ ,เจ้าฟ้า
เพชรฯ ,
ทูลกระหม่อมอุบล
รัตน์ฯ 

ขอพระราชทานกราบ
ทูลทราบฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม

ใต้ฝ่าพระ
บาท

ข้าพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าข้า / เพค่ะ
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พระปรมำภิไธย
พระนำมำภิไธย
พระนำม

ค ำข้ึน ค ำลงทำ้ย สรรพนำม สรรพนำมผูพู้ด ค ำรับ

พระเจ้าหลาน
เธอ, พระองค์
เจ้าฯ

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท ควรมิควรแล้ว
แต่จะโปรด

ฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม
(ผู้ชาย)

เกล้ากระหม่อม
ฉัน

(ผู้หญิง)

เกล้ากระหม่อม

พระองค์เจ้า
โสมสวลีฯ

ขอประทานกราบทูล
ทราบฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้ว
แต่จะโปรด

ฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม
(ผู้ชาย)

เกล้ากระหม่อม
ฉัน

(ผู้หญิง)

เกล้ากระหม่อม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลพระกรุณา
ทรงทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม

หรือด้วยเกล้าด้วย
กระหม่อม

ใต้ฝ่าละออง
ธุลีพระบาท

ข้าพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าข้า / เพค่ะ

ค ำสัง่ - พระรำชบณัฑูร – พระรำชโองกำร

กำรใชร้ำชำศพัทน้ี์ ใชเ้ม่ือทรงรับกำรข้ึนครองรำชย์
..... กำรใชอ้ำจมีกำรปรับเปล่ียน .....
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สมเด็จพระเทพ ฯ ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลทราบฝ่า
ละอองพระบาท

ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม

ใต้ฝ่าละออง
พระบาท

ข้าพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าข้า / เพค่ะ

ส ำหรับกำรกรำบบงัคมทูลรำยงำนดว้ยวำจำ บริเวณรถเทียบ/ถวำยรำยงำน
มีพระรำชประสงคใ์หใ้ช้
ค ำกรำบบงัคมทูลดงัน้ี

ขำ้พระพทุธเจำ้  ช่ือ-นามสกลุ  ต าแหน่ง พระพทุธเจำ้ขำ้ ดว้ยเกลำ้ดว้ยกระหม่อม
กำรใชร้ำชำศพัทน้ี์ เป็นกำรปรับใช ้ตำมพระรำชประสงค์

..... กำรใชอ้ำจมีกำรปรับเปล่ียน .....

รำชำศพัทท่ี์ใชแ้ก่สมเด็จพระสงัฆรำช ใชเ้ทียบเท่ำพระอนุวงศช์ั้นพระองคเ์จำ้
ค ำข้ึนตน้ ค ำสรรพนำม ค ำลงทำ้ย กำรกรำบทูลทั้งดว้ยวำจำและเป็นลำยลกัษณ์

ค ำข้ึนตน้ในกำรกรำบทูล
กรำบทูลดว้ยวำจำ ใชว้ำ่ กรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท
กรำบทูลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ใชว้ำ่ กรำบทูล  (พระนำม) ทรำบฝ่ำพระบำท

ค ำสรรพนำม
สรรพนำมบุรุษท่ี ๑ แทนผูก้รำบทูลชำย (ผูพ้ดู) ใชว้ำ่ เกลำ้กระหม่อม
สรรพนำมบุรุษท่ี ๑ แทนผูก้รำบทูลหญิง (ผูพ้ดู) ใชว้ำ่ เกลำ้กระหม่อมฉนั
สรรพนำมบุรุษท่ี ๒ แทนสมเด็จพระสงัฆรำช ใชว้ำ่ ฝ่ำพระบำท
สรรพนำมบุรุษท่ี ๓ เม่ือกล่ำวถึงสมเด็จพระสงัฆรำช ใชว้ำ่ พระองค์

ค ำลงทำ้ยในกำรกรำบทูล
กรำบทูลดว้ยวำจำ ใชว้ำ่ ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด
กรำบทูลอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ใชว้ำ่ ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด

เกลำ้กระหม่อม(ฉนั) (นำมผูก้รำบทูล)
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ค ำกริยำรำชำศพัทท่ี์ใชแ้ก่สมเด็จพระสงัฆรำช 
มีตวัอยำ่งดงัน้ี

ค าสามญั ค ากริยาราชาศพัท ์

เกดิ ประสูติ

ขออนุญาต ขอประทานพระอนุญาต

ขออนุญาตเขา้พบ ขอประทานพระวโรกาศเขา้เฝ้า

เขา้พบ เขา้เฝ้า

คดิ มพีระด าริ , ทรงพระด าริ

เดนิทาง (+ไป,ไปยงั,มา,มาถงึ,กลบั,ฯลฯ) เสดจ็ (+ไป,ไปยงั,มา,มาถงึ,กลบั,ฯลฯ

ท าบญุ ทรงบ าเพญ็พระกศุล

บวช ทรงผนวก

พูด มพีระด ารสั , ทรงพระด ารสั

ค ำกริยำรำชำศพัทท่ี์ใชแ้ก่สมเด็จพระสงัฆรำช 
มีตวัอยำ่งดงัน้ี

ค าสามญั ค ากริยาราชาศพัท ์

บอก กราบทูล

ประสงค์ มพีระประสงค์

มอีายุ........ปี เจริญพระชนัษา....ปี , มพีระชนัษา.....ปี

รอรบั รบัเสดจ็

ส ัง่ มพีระด ารสัส ัง่ , มรีบัส ัง่

(สมเดจ็พระสงัฆราช) ให ้ ประทาน

ให ้(แด่สมเดจ็พระสงัฆราช) ถวาย

นัง่ , อยู่ ประทบั
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แนวทางปฏิบัตกิารจัดพธีิในวันส าคญัที่เกีย่วกบั
สถาบันพระมหากษัตริย์

การวางพานพุ่ม การวางพวงมาลา

วนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัที่ระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ ์วนัที่ ๖ 

เมษายน เวลา ๑๗.๐๐ น. มีการวางพุม่ดอกไม ้     

ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพทุธยอดฟ้าฯ
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วนัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั วนัที่ ๒๕ พฤศจกิายน

มกีารวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลมุพนีิ

การน าพุ่มทอง พุ่มเงนิไปต ัง้
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การน าพุ่มทอง พุ่มเงนิไปต ัง้

การต ัง้เครือ่งทองนอ้ย
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รปูแบบการถวายพระพร

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

แบบที่ ๑ การลงนามถวายพระพร

- จัดสถานท่ีเตรียมรองรับผู้ท่ีจะมาลงนามถวายพระพร 
ตามแบบที่ส านักพระราชวังก าหนด
- ลงนามถวายพระพรแล้ว เดินไปหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ ๑ คร้ัง

การแต่งกาย ข้าราชการแต่งเคร่ืองแบบปกติขาว 
พลเรือนแต่งชุดสุภาพหรือสากล



07/03/61

64

แบบที่ ๒ การลงนามถวายพระพร และชุมนุมสดุดีพระพรชัยมงคล
- จัดสถานทีเตรียมลงนามถวายพระพร และชุมนมสดุดีถวาย
พระพรชัยมงคล ตามแบบที่ส านักพระราชวังก าหนด
- ลงนามถวายพระพร แล้วเข้าประจ าที่ตามล าดับต าแหน่งหน้าที่
- ประธานเดินไปที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เปิดกรวยถวาย
ราชสักการะแล้วถอยออกมาเพื่อถวายความเคารพ ทุกคนถวาย
ความเคารพพร้อมประธาน
- ประธานอ่านค าสดุดเีฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
- ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ทกคนถวายความเคารพพร้อมกัน
- เสร็จพธีิ

การแต่งกาย ข้าราชการแต่งเคร่ืองแบบเต็มยศ 
พลเรีอนแต่งชุดสุภาพหรือสากล
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แบบที่ ๓ การลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบ าเพญ็กศุลถวายเป็นพระราชกศุล
- จัดสถานทีเตรียมลงนามถวายพระพรและบ าเพญ็กศุลตามแบบที่ ส านักพระราชวังก าหนด
- ประธานเข้าสู่ท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ คร้ังแล้ว ถวายความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์
- ไปน่ังประจ าที่ประธาน
- เจ้าหน้าทีอาราธนาศีล
- พระสงฆ์ตั้งพดัยศให้ศีล
- ประธานและผู้ชุมนุมประนมมือรับศีล
- ประธานไปที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (ทุกคนยืนขึน้ )
- ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้แล้วถอยออกมาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
ผู้ชุมนุม ณ ที่น้ันถวายความเคารพพร้อมประธาน
- ประธานอ่านค าสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วถวายความเคารพ
- พระสงฆ์ตั้งพดัยศเจริญชัยมงคลคาถา
- ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ ถวายความเคารพพร้อมกันแล้วน่ังประจ าที่
- พระสงฆ์ถวายพระพร
- ประธานประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์
- ประธานประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน ้า - รับพรเม่ือพระสงฆ์กล่าว ถวายอดิเรก
ทุกคนเอามือลง จบค าถวายอดิเรกแล้วประนมมือรบพรต่อไปจนจบ
- พระสงฆ์เดินทางกลับ
- ประธานและทุกคนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกัน เป็นเสร็จพธีิ

แนวทางปฏบิตัใินวนัส าคญั

วนัที่ ๒๘ กรกฎาคม

วนัที่ ๑๒ สงิหาคม

วนัที่ ๕ ธนัวาคม
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วนัที่ ๒๘ กรกฎาคม

วนัที่ ๑๒ สงิหาคม

แนวทางปฏบิตัใินวนัส าคญัท ัง้สองวนัน้ี

ปฏบิตั ิตามรูปแบบของวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

วนัที่ ๕ ธนัวาคม ตามพระราชประสงคก์ าหนดใหเ้ป็น

วนัพ่อแห่งชาติ วนัชาติไทย และก าหนดใหม้พีระราชพิธี

แนวทางปฏบิตัิ

ท าบญุตกับาตร ถวาย

ท าสิง่ใดเพือ่ร าลกึถงึ

ท าบญุถวาย ตามแบบพระราชพธิี
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รูปแบบในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการ 
ถวายพระพร ถวายสักการะ
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ถวายพระพร 



07/03/61

69

ถวายสักการะ 

การประดับภาพพระฉายลกัษณ์
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การประกอบพธิมีอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
ผงัการจดัสถานทีป่ระกอบพธีิ 1

1 2 3

ประธานในพธีิ

เจ้าหน้าที่เชิญ

โต๊ะวางเคร่ืองราช ฯ

พานวางเคร่ืองราช ฯ

ผู้ขานช่ือ

การประกอบพธิมีอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
ผงัการจดัสถานทีป่ระกอบพธีิ 2

1 2 3

ประธานในพธีิ

เจ้าหน้าที่เชิญ

โต๊ะวางเคร่ืองราช ฯ

พานวางเคร่ืองราช ฯ

ผู้ขานช่ือ
จุดเคารพ จุดเคารพ จุดเคารพ
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ขั้นตอนปฏิบัติในพธิีรับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์

ต่อหน้าพระฉายาลกัษณ์
1. ผูเ้ขำ้รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ถึงสถำนท่ีจดัพิธีรับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ ลงทะเบียน จำกนั้นให้นัง่ประจ ำท่ี

พร้อมกนัเพ่ือรับฟังกำรช้ีแจงและซกัซ้อมขั้นตอนและวิธีกำรเขำ้รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์

2. เม่ือประธำนในพีธีเดินทำงมำถึง ให้ทุกท่ำนลูกข้ึนยืนตรง (ยงัไม่ตอ้งแสดงควำมเคำรพ) จำกนั้นประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
(ระหว่ำงนั้นทุกคนประนมมือ) เม่ือกรำบพระพุทธรูปแลว้ ประธำนเคำรพธงชำติ และถวำยควำมเคำรพพระฉำยำลกัษณ์ แลว้เดินไปยืน
ตรงหนำ้ท่ีนัง่ท่ีจดัไว ้ทุกคนท่ีอยูใ่นห้องพิธีท ำควำมเคำรพประธำน ประธำนเคำรพตอบ เม่ือประธำนนัง่ประจ ำท่ีแลว้ทุกท่ำนจึงนัง่ลง

3. ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยกล่ำวรำยงำนต่อประธำน จำกนั้นประธำนเขำ้ประจ ำจุดและถวำยควำมเคำรพพระฉำยำลกัษณ์ หลงันั้นผูท้  ำหนำ้ท่ี
เบิกตวัผูเ้ขำ้รับพระรำชทำน โดยขำนช่ือชั้นตรำของเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ และข่ือผูเ้ขำ้รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ต่อหนำ้     
พระฉำยำลกัษณ์ ตำมล ำดบั จนเสร็จพิธี (ประธำนจะรับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ จำกผูเ้ชิญ เพ่ือเชิญไปวำงบนพำนหน้ำพระฉำยำลกัษณ์ 
ทีละล ำดบั)

4. ในกำรเขำ้รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์จำกพระฉำยำลกัษณ์ ผูเ้ขำ้รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์คนแรกจะเดินน ำแถว 
ตำมแนวลูกศร หยดุตรงจุดเคำรพท่ี 1 (เคำรพ ๑ คร้ัง) เดินตำมแนวลูกศรไปจุดเคำรพท่ี 2 หนำ้พระฉำยำลกัษณ์ (ถวำยควำมเคำรพ ๑ 
คร้ัง) จำกนั้นเดินเขำ้ไปชิดเทำ้ รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ จำกพำนหนำ้พระฉำยำลกัษณ์ (กำรรับพระรำชทำน ยืนตรง ยก
มือขวำ เอำงำน รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชจำกพำนหนำ้พระฉำยำลกัษณ์)

5. ผูเ้ขำ้รับล ำดบัถดัไป ให้แทนท่ีต ำแหน่ง ผูท่ี้ไดรั้บกำรขำนช่ือเขำ้รับเคร่ืองรำชก่อนหนำ้

กำรแต่งกำย แต่งเคร่ืองแบบปกติขำว

** กำรถวำยควำมเคำรพ/กำรเคำรพ : ใชวิ้ธีโคง้ค ำนบั/ค ำนบั

ผูท้ี่จะเขา้เฝ้ารบัเสด็จฯ ณ ที่หมายแรก

กรณีต่างจงัหวดั

(ปัจจุบนัไดม้กีารปรบัปรุงขอ้ปฏบิตัิตามหนงัสอืของ ส.ล.ค. 

ที ่น.ร. ๐๕๐๗/๒๙๕๙ ลงวนัที ่๑๘ พ.ค. ๒๕๔๘) 
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นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนนายกรัฐมนตรี

ผู้ว่าราชการจังหวดั หรือรองผู้ว่าราชการจังหวดั

รัฐมนตรี

ผู้พพิากษาหัวหน้าศาล (ต าแหน่ง ทีสู่งกว่าหรือเทยีบเท่า)

ผู้บังคับการจังหวดัทหารบก (ต าแหน่งทีสู่งกว่าหรือเทยีบเท่า)

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดั (ต าแหน่งทีสู่งกว่าหรือเทยีบเท่า)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส)

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว)
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ขอ้พงึปฏบิตัิในการเขา้เฝ้า ฯ

แต่งกายตามหมายก าหนดการ ก าหนดการ หรือหมายรับส่ังของส านัก
พระราชวงั

ต้องมาถึงก่อนเวลาเสด็จพระราชด าเนิน ตามทีก่ าหนดไว้ใน
หมายก าหนดการอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง

(หากมาถึงหลงัเวลาเสด็จพระราชด าเนินแล้วกไ็ม่เป็นการสมควรที่จะเข้า
เฝ้า ฯ ในพระราชพธีิหรือพธีิน้ัน ๆ) 

ผู้เข้าเฝ้า ฯ จะต้องส ารวมกริิยา มารยาท ควรตรวจความเรียบร้อย   ของ
เคร่ืองแต่งกายในการเข้าเฝ้า ฯ หากก าหนดให้แต่งกายชุดสุภาพ ห้ามแต่ง
กายด้วยชุดสีด า
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ถ้ายืนเฝ้า ฯ ไม่ควรจะเอามือไพล่หลงั ล้วงกระเป๋า

ถ้าน่ังเก้าอีเ้ฝ้า ฯ ไม่ควรน่ังไขว่ห้าง หรือเหยยีดออกไปตามสบาย                        
และไม่ควรเอาแขนพาดพกัทีพ่นักพงิหลงัเก้าอี้

ไม่สวมแว่นตาด า 

ไม่ควรสูบบุหร่ี ไม่เคีย้วหมากฝร่ังในพระทีน่ั่ง ในอาคาร 
หรือในพลบัพลาพธีิ

ขณะเข้าเฝ้า ฯ ไม่ควรพูดคุยให้มใีห้มเีสียงดังเกนิควร

ไม่ควรถือถุง ย่าม และน าส่ิงของติดตัวมากเกนิสมควร  

ห้ามน าอาวุธ เว้นแต่กระบี่ ประกอบเคร่ืองแบบทหาร ต ารวจ

ห้ามน าเคร่ืองมือส่ือสารติดตัวไปในการเข้าเฝ้า ฯ โดยเด็ดขาด

เม่ือไปถึงสถานทีท่ีก่ าหนดจะต้องปฏิบัติตามค าช้ีแจงของเจ้าหน้าทีรั่บรอง
ให้เข้าประจ าทีน่ั่งตามทีท่างส านักพระราชวงัจัดไว้ให้โดยไม่เปลีย่นที่น่ังเอง

หากมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติภารกจิส่วนตัว ควรปฏิบัติให้เรียบร้อยก่อน
เสด็จพระราชด าเนินมาถึง
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การท าความเคารพ

 การถวายค านับ
เป็นการแสดงความเคารพอย่างหน่ึงของบุรุษและสตรีที่สวม
เคร่ืองแบบ(กรณีไม่สวมหมวก) ส าหรับถวายแด่พระมหากษัตริย์ 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ และ
ผู้แทนพระองค์ เม่ือมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ทูลเกล้าฯ หรือ
น้อมเกล้าฯ ถวายส่ิงของ หรือรับพระราชทานส่ิงของ รวมถึงการ
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และ
พระบรมรูป

การถวายค านับ



07/03/61

76

การถวายการค านับ

๒๑

เป็นการแสดงความเคารพอย่างหน่ึงของสตรี ที่ใช้กนั   
เป็นสากลนิยมส าหรับถวายแด่ พระมหากษัตริย์             
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์        
และพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบรมสาทิสลกัษณ์      
พระบรมรูป ใช้เฉพาะสตรีที่แต่งกายด้วยชุดสุภาพ    
หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทย โดยมีขั้นตอนดังนี.้..

การถอนสายบัว
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- ยืนตรง ชักเท้าข้างหน่ึง (ตามถนัด) ไปข้างหลงั แล้วลาก
ปลายเท้าไขว้ไปทางด้านหลงัของเท้าที่ยืนอยู่

- ย่อตัวลงโดยย่อเข่าข้างหน่ึงลงช้าๆไม่ต้องถงึพื้น ล าตัว
ตั้งตรง หน้าตรง ทอดสายตาลง ปล่อยแขนทั้งสองลง
ข้างล าตวั ก้มศีรษะเลก็น้อย พองาม

- เสร็จแล้วยืนขึน้ในท่าตรง

การถอนสายบัว

แบบสากลนิยม ยนืตรง หนัหนา้ไปทางพระองคท่์าน วาดเทา้
ขา้งใดขา้งหน่ึงไปขา้งหลงัเลก็ นอ้ยตามถนดั พร้อมยอ่ตวัลง
ล าตวัตรง หนา้ตรง สายตาทอดลง ปล่อยแขนทั้งสองขา้งแลว้
ยนืตรง
แบบพระราชนิยม ยนืตรง หนั หนา้ไปทางพระองคท่์าน วาด
เทา้ขา้งใดขา้ง หน่ึงไปขา้งหลงัเลก็นอ้ยตามถนดั พร้อมกบั
ยอ่ ตวัลง ขณะท่ีวาดเทา้ ใหย้กมือทั้งสอง ขา้งข้ึนวาง
ประสานกนับนขาหนา้เหนือเข่า คอ้ม ตวัเลก็นอ้ยทอดสายตา
ลง เสร็จแลว้ยนืข้ึนใน ลกัษณะเดิม

การถอนสายบัว
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การถอนสายบัว
แบบสากลนิยม

การท าวนัทยหัตถ์ 
เป็นการแสดงความเคารพของบุรุษและสตรีเม่ือแต่ง
เคร่ืองแบบราชการซ่ึงสวมหมวก โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

 ๑.  ยืนตรง ยกข้อศอกขวา โดยให้แขนตั้งฉากกบัล าตัว

 ๒. แบมือโดยให้นิว้ทั้งห้าเรียงชิดติดกนั ฝ่ามืออยู่ในลกัษณะคว า่ 
ปลายนิว้ช้ีจรดขอบกระบังหมวกข้างขวา ระดับเหนือปลายคิว้ข้างขวา

 ๓.  เสร็จแล้ว ให้ลดมือลงแนวล าตัวในท่ายืนตรง
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การวนัทยาหัตถ์

หากเป็น การเข้าเฝ้า ฯ ภายนอกอาคาร โดยผู้ เฝ้า ฯ แต่งกาย
สวมเคร่ืองแบบและสวมหมวก ต้องถวายความเคารพด้วยการกระท า
วันทยหัตถ์ ถ้าไม่ได้สวมเคร่ืองแบบแต่สวมหมวกอ่ืน ต้องถอดหมวก
ก่อนแล้วใช้วธีิถวายค านับ
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การเอางาน

ใช้เฉพาะเม่ือสามัญชน หรือเจ้านายราชตระกูลล าดับ
รองลงมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ให้เข้า
เฝ้า ฯ รับพระราชทานส่ิงของ จากพระหัตถ์ หรือกระท า
กิจบางอย่างเฉพาะพระพักตร์ เช่น เปิดกรวยกระทง
ดอกไม้ เปิดหรือปิดภาชนะเคร่ืองเสวย ฯลฯ

ย่ืนแขนขวาออกไปข้างหน้าพร้อมกบัยกมือขึน้ให้เฉียงจากล าตัว
พอสมควร จะรับพระราชทานส่ิงของโดยปลายมือตรง นิว้มือชิด
ติดกนั มือซ้ายแนบล าตัว

กระดกปลายมือขึน้ประมาณ ๔๕ องศา ๑ คร้ัง โดยให้แขนอยู่ใน
ลกัษณะเดิม

ลดมือลงแล้วช้อนมือขึน้เพ่ือรับพระราชทานส่ิงของหรือเพ่ือหยบิ 
จับ เปิด ปิด หรือถอนภาชนะส่ิงต่าง ๆ โดยระวงัอย่าให้ของน้ันตก
จากมือ

ขั้นตอนการเอางานปฏิบัตดิงันี้
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การน่ัง
การน่ังในทีเ่ฝ้า ฯ ให้ปฏิบัติดังนี้

 ต้องน่ังด้วยอาการส ารวม
 ห้ามน่ังไขว่ห้างหรือเหยยีดเท้าออกไปตามสบาย หรือยกแขนพาด
พนักเก้าอี้

 เม่ือจะลุกออกจากเก้าอีท้ีเ่ฝ้า ฯ ต้องถวายความเคารพ และเม่ือกลบั
เข้าประจ าทีเ่ดิมต้องปฏิบัติเช่นเดียวกนั

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จจากพระราชอาสน์ทีป่ระทบั 
เพ่ือทรงปฏิบัติพระราชกรณยีกจิในการพระราชพธีิ 
ผู้เข้าเฝ้า ฯ จะต้องยืนขึน้ หากเสด็จผ่านต้องถวายความเคารพทุก
คร้ัง และต้องยืนอยู่จนกว่าจะเสร็จพระราชกรณยีกจิน้ัน



07/03/61

82

 เม่ือเสด็จกลบัไปประทบัพระราชอาสน์และพระบรมวงศานุวงศ์น่ัง
เรียบร้อยแล้ว ผู้เฝ้า ฯ ต้องถวายความเคารพ แล้วจึงน่ังลงได้

 เม่ือเสด็จพระราชด าเนินกลบั ผู้เฝ้า ฯ ต้องยืนขึน้ถวายความเคารพ 
เม่ือรถยนต์พระทีน่ั่งแล่นออกไปและเพลงสรรเสริญ
พระบารมีจบลง ผู้เข้าเฝ้า ฯ ต้องถวายความเคารพเป็นคร้ังสุดท้าย 
เป็นอนัเสร็จพธีิ

 หากเป็นการเข้าเฝ้า ฯ ในพระทีน่ั่งในพระบรมมหาราชวงั เม่ือไปถึง
หรือจะกลบัออกจากพระทีน่ั่ง ควรท าความเคารพพระราชอาสน์
พระพุทธรูป หรือพระบรมอฐิั ทีอ่ยู่ในมณฑลพธีิก่อน

การน่ัง

การน่ังในที่เฝ้าฯ
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การยืนในที่เฝ้าฯ

การยืนในที่เฝ้าฯ
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การถวายบังคม

๒๑

ก่อนทีจ่ะถวาย บังคมต้องน่ัง
อยู่ในท่าเตรียมคือ น่ังคุกเข่า
ปลาย เท้าตั้ง น่ังบนส้นเท้า
เช่นเดียวกนัทั้งชาย และ
หญิง มือทั้งสองวางคว า่เหนือ
เข่าทั้งสองข้าง ชายน่ังแยกเข่า
ได้เลก็น้อย หญิงน่ังเข่า ชิด

การถวายบังคม

๒๑

จังหวะที่ 1 ยกมือขึน้ประนม
ระหว่างอก ปลายนิว้ตั้งขึน้แนบ
ตัวไม่กางศอก
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การถวายบังคม

๔๓

จังหวะ ที่ 2 ยกมือทีป่ระนม
ขึน้ ให้ปลายนิว้หัว แม่มือจรด
หน้าผากเงยหน้าขึน้เลก็น้อย

การถวายบังคม

๔๓

จังหวะที่ 3 ลดมือกลบัลง
ตามเดิมมาอยู่ ในจังหวะที่ 1

ท าให้ครบ 3 คร้ัง โดย จบลง
อย่างจังหวะที่ 1 แล้วจึงลดมือ
ลง วางคว ่าเหนือเข่าทัง้สองข้าง
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การหมอบกราบ

๔๓

จังหวะที่ 3 ลดมือกลบัลง
ตามเดิมมาอยู่ ในจังหวะที่ 1

ท าให้ครบ 3 คร้ัง โดย จบลง
อย่างจังหวะที่ 1 แล้วจึงลดมือ
ลง วางคว ่าเหนือเข่าทัง้สองข้าง

การหมอบกราบ

ใชแ้สดงควำมเคำรพพระมหำกษตัริยล์ง มำถึงพระบรม
วงศ์ ในโอกำสท่ีเขำ้เฝ้ำ โดย นัง่พบัเพียบเกบ็ปลำยเทำ้แลว้
จึงหมอบลงให้ ศอกทั้งสองขำ้งถึงพ้ืนคร่อมเข่ำอยู่
ดำ้นล่ำง เพียงเข่ำเดียว มือทั้งสองกระพุ่มทอดลงกบัพ้ืน 
ไม่แบมือรำบกบัพ้ืน กม้ศีรษะลง หนำ้ผำกแตะส่วนบน
ของมือท่ี ประนม เม่ือกรำบแลว้นัง่ในท่ำพบัเพียบเฝ้ำ
ตำมเดิม
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การเข้าเฝ้ารับเสด็จ

การเข้าเฝ้ารับเสด็จ
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การเข้าเฝ้ารับเสด็จ

การถวายส่ิงของและการรับพระราชทานส่ิงของ

**เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายส่ิงของ

(ของเลก็ หรือของเบา)

**เข้าเฝ้า ฯ น้อมเกล้า ฯ ถวายส่ิงของ

(ของหนัก หรือส่ิงมชีีวติ)

**เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานส่ิงของ
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การเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ หรือน้อมเกล้า ฯ ถวายส่ิงของ 

มี ๒ แบบ คือ...

๑. แบบสากล (เป็นทางการ) ถวายเฉพาะของ

ถวายทั้งพานและของ

(เช่น พานธูปเทยีนแพ , พานพุ่มดอกไม้,พานชุดครุย)

๒. แบบไทย (ส่วนพระองค์) จะเป็นลกัษณะของการหมอบถวาย ฯ มี
ลกัษณะ ๒ แบบด้วยกนัคือ...

- ส่ิงของขนาดเลก็ และเบา วางพานแล้วกราบ พานวางทางขวาและ
เหนือตัวผู้เฝ้า ฯ แล้วจึงยกพานขึน้
ทูลเกล้า ฯ ถวาย ถ้าเป็นของเลก็
ควรหมอบแล้วจับพานถวายมือเดียว

- ส่ิงของขนาดใหญ่ ถวาย ๒ มือ โดยโน้มตัวขณะทูลเกล้า ฯ 
ถวาย ถ้ามกีระแสพระราชด ารัสควร
หมอบ และประนมมือ เม่ือกลบักก็ราบอกี
คร้ังหน่ึง แล้วจึงคลานถอยหลงัออกมา
เม่ือออกจากทีป่ระทบักราบอกีคร้ังหน่ึง
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การทูลเกล้า ฯ ถวาย





การทูลเกล้า ฯ ถวาย
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การทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย

การทูลเกล้า ฯ ถวายช่อดอกไม้
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การทูลเกล้า ฯ ถวายของ

การทูลเกล้า ฯ ถวายของ
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การน้อมเกล้า ฯ ถวายของ

เช่น เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ รางวลั เข็มที่
ระลกึ ซ่ึงถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรตแิก่ 
ผู้เข้ารับพระราชทาน ฉะน้ันจึงควรปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้อง  และเหมาะสม ดงันี.้....

การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของ
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๑. การรับพระราชทานส่ิงของจากพระหัตถ์ต้องท า   เอางาน
ทุกคร้ังการท าเอางานมวีธีิปฏิบัตดิงันี.้..

๑.๑ ย่ืนแขนขวาออกไปข้างหน้าพร้อมกบัยกมือขึน้
เฉียงจาก ล าตวัพอสมควรทีจ่ะรับพระราชทานส่ิงของ 
โดยปลายมือ ตรงนิว้มือชิดตดิกนั มือซ้ายแนบล าตวั

๑.๒ กระดกปลายมือขึน้ประมาณ ๔๕ องศา   ๑ คร้ัง
โดยให้แขนอยู่ในลกัษณะเดมิ

๑.๓ ลดมือลงแล้วช้อนมือขึน้เพ่ือรับพระราชทาน
ส่ิงของ โดยระวงัอย่าให้ของน้ัน  ตกจากมือ

การท าเอางาน
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๒. การเดนิเข้ารับพระราชทาน หากทีป่ระทบัระดบัเดยีวกบัผู้
เข้ารับพระราชทานและไม่มกีระจงับงัพระชงฆ์ ต้องย่อตวั
ลง คุกเข่าซ้ายตั้งเข่าขวา หรือคุกเข่าขวาตั้งเข่าซ้ายตามถนัด 
แล้วจงึยกมือเอางานก่อนรับพระราชทาน 

ถ้าเป็นผู้สูงอายไุม่สามารถลงคกุเข่าได้อนุโลมให้ค้อม
ตัวรับพระราชทานด้วยอาการเคารพได้ 

หากทีป่ระทบัอยู่ระดบัสูงกว่าหรือมกีระจงับงัพระชงฆ์ 
ให้ก้าวเท้าขวาออกไปพอประมาณหรือเท้าชิดกนั แล้วจงึยก
มือขวาเอางานก่อนรับพระราชทานเช่นเดยีวกนั
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เม่ือรับของพระราชทานแล้วต้องถือไว้ในลกัษณะ
เชิญอยู่ในระดบัเหนือเอวโดยแขนตั้งฉากกบัล าตวั แล้ว
เดนิถอยหลงัเฉียงประมาณ ๓ ก้าว ไปทางซ้ายหรือขวา 
จากน้ันหยุดถวายความเคารพ แล้วจงึหันหลงัเดนิ
กลบัไป ณ ต าแหน่งเฝ้า ฯ ทีเ่ดมิ

๓.   การรับพระราชทานส่ิงของทีท่รงจบัส่ง(มนี า้หนัก) เช่น 
ธง เม่ือถวายความเคารพและเข้ารับพระราชทาน  
จะต้องรับพระราชทานโดยให้มืออยู่ต า่กว่าพระหัตถ์

๔.    ในกรณทีรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้แทน
พระองค์เชิญส่ิงของไปพระราชทาน จะต้องรับ
ด้วยพาน และหากจ าเป็นต้องวางของในทีพ่กัให้
วางไว้ในทีสู่งเสมอ

๕.   การเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของและรับ
พระราชทานของ ในขณะเดยีวกนั                       
พงึระวงัอย่าใช้พานทีใ่ช้ทูลเกล้า ฯ ถวายของ  
รับของพระราชทาน (การถวายของใช้พานถวาย
แต่การรับของพระราชทานใช้การรับด้วยมอืเอา
งานรับ)
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๖.    การรับของหนัก ให้ยกมือขวาก่อนแล้วเอางานจากนั้น
รีบยกมือซ้ายเข้ามาช่วยประคอง เช่น พระราชทานถุง
ของขวญัในขณะแปรพระราชฐาน (ให้กบัทหาร
ต ารวจทีบ่ริเวณพระต าหนัก)

๗.   ไม่ควรย่ืนมือไปรอรับของก่อนทีท่่านจะย่ืนของมา ดู
แล้ว  ไม่เหมาะสม  เช่น การรับเคร่ืองราชฯ และของที่
ระลกึ

***ในกรณทีีเ่ป็นองคมนตรีหรือบุคคลธรรมดา การ
รับของทีร่ะลกึไม่ต้องเอางาน***
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การรับพระราชทานของ
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การรับพระราชทานของ

การรับพระราชทานของ
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การรับพระราชทานของ

การรับพระราชทานของ
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การด่ืมถวายพระพร

การเชิญชวนใหด่ื้มถวายพระพรเป็นที่ยอมรบักนัโดยท ัว่ไปว่า เป็น

การแสดงออกซึ่งความปรารถนาดี และจงรกัภกัดี ทุกคนจึงย่อมมี

สิทธิที่กระท าได ้แต่ก็ควรระมดัระวงัใหก้ารไดเ้ป็นไปโดยควรแก่

พระเกียรติยศ กล่าวคือ ถา้จะใหมี้การเชิญชวนด่ืมถวายพระพรก็

ควรเชิญชวนด่ืมเฉพาะ ในงานที่จดัข้ึนเป็นระเบียบเรียบรอ้ย เป็น

งานที่มีเกยีรตแิละบรรดาผูไ้ปในงานแต่งกายสภุาพ

สว่นในงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทานนั้น เม่ือจบการด่ืม

ถวายพระพรแลว้ประธานในพธิีไม่ควรกลา่วค าใหโ้อวาทตามค า

เชิญหรอืค าขอของเจา้ภาพ

เพราะคู่สมรสไดร้บัพระราชทานพระบรมราโชวาทและรบั

พระราชทานพรเรยีบรอ้ยแลว้ 

ประธานในพธิีควรยกเหตดุงักลา่วน้ีช้ีแจงใหแ้ขกผูมี้เกยีรติ

รบัทราบ  แลว้จงึเชิญชวนแขกผูมี้เกยีรติด่ืมเป็นเกยีรติใหแ้กคู่่

สมรสแทน
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ส่วนการเปล่งเสียงไชโยน้ัน  หากเป็นงานพระราชทาน
เลีย้งไม่ควรเปล่งเสียง แต่ในโอกาสทั่ว ๆ ไป ควรที่จะพร้อมใจ
กันเปล่งเสียงไชโยถวายพระพรหลังจากที่ดนตรีบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีจบแล้ว

พระราชทานน ้าหลวงอาบศพ

พระราชทานเพลงิศพ

พระราชทานหบีเพลงิ

พระราชทานดินฝงัศพ
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หลกัเกณฑ์ในการขอพระราชทานน า้หลวงอาบศพ
เพลงิศพ หีบเพลงิ และดนิฝังศพ

๑. พระสมณศกัด์ิ ต ัง้แตช่ัน้ “พระครูสญัญาบตัร” ข้ึนไป และพระภกิษุ สามเณรเปรียญ

ธรรม ๙ ประโยค

๒. พระราชวงศต์ ัง้แตช่ัน้ “หม่อมเจา้” ข้ึนไป

๓. ผูไ้ดร้บัพระราชทานบรรดาศกัด์ิ

๔. ขา้ราชการต ัง้แตร่ะดบั ๓ ข้ึนไป หรือขา้ราชการตามระบบจ าแนกประเภท ต าแหน่ง 

ประเภทท ัว่ไป ระดบัปฏบิตังิาน และ ประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร (รบัราชการ

ต ัง้แต ่๒ ปีข้ึนไป)

๕. ขา้ราชการฝ่ายทหาร ต ารวจ ยศชัน้รอ้ยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี 

รอ้ยต ารวจตรี ข้ึนไป

๖. ผูไ้ดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ ต ัง้แต ่

“เบญจมดิเรกคณุาภรณ์” (บ.ภ.) และ “เบญจมาภรณ์มงกฎุไทย” (บ.ม.) ข้ึนไป

๗. ผูไ้ดร้บัพระราชทานเรื่องราชอสิริยาภรณ์ “จุลจอมเกลา้”

๘. ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์เหรียญ “รัตนาภรณ์” 
รัชกาลปัจจุบัน

๙. ประธานองค์กรต่าง ๆ ทีก่ าหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรี 
ทีถ่ึงแก่กรรมในขณะด ารงต าแหน่ง

๑๐.  บิดาและมารดาของผู้ด ารงต าแหน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี  
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา  
ประธานศาลฎกีา   ประธานองค์กรต่าง ๆ ทีก่ าหนดในรัฐธรรมนูญ      

และรัฐมนตรีทีถ่ึงแก่กรรม ในขณะบุตรด ารงต าแหน่ง
๑๑.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ทีถ่ึงแก่กรรมในขณะด ารงต าแหน่ง
๑๒. ผู้ทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นกรณีพเิศษ
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บุคคลผู้ท าลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดนิ
ไม่พระราชทานน ้าหลวง เพลงิศพ หีบเพลงิ 
ดนิฝังศพ และเคร่ืองเกยีรติยศประกอบศพ

เจ้าภาพหรือทายาทจะต้องน าดอกไม้กระทง ๑ กระทง ธูปไม้ระก า ๑ 
ดอก เทยีน ๑ เล่ม มีพานรองพร้อม ไปกราบถวายบังคมลาพร้อมด้วยหนังสือ
กราบบังคมทูลลา โดยติดต่อทีก่องพระราชพธีิ ส านักพระราชวงั ใน
พระบรมมหาราชวงั ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ทุกวนัไม่เว้น
วนัหยุดราชการ พร้อมทั้งน าใบมรณบัตรและหลกัฐานทีไ่ด้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ช้ันสูงสุดทีไ่ด้รับไปแสดงแก่เจ้าหน้าทีก่องพระราช
พธีิ เพ่ือการจัดช้ันของเคร่ืองเกยีรติยศประกอบศพได้ถูกต้อง ส่วนพระสงฆ์
สมณศักดิ์ ไม่ต้องมีดอกไม้ ธูปเทยีน เป็นหน้าทีข่องกรมการศาสนาแจ้งการ
มรณภาพและขอพระราชทาน
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พานถวายบังคมลา

ตวัอย่างหนงัสอืกราบบงัคมทูลลา

วนัที ่..... เดอืน ...........................พ.ศ. ........

ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกลา้ปกกระหมอ่ม

ดอกไมธู้ปเทยีนของขา้พระพทุธเจา้...........(.ชื่อผูถ้งึแก่กรรม.).......เครื่องราชอสิริยาภรณ์.......................อา
ยุ.........ปี  ขา้ราชการ............................................. ช ัน้........................................ สงักดั.....................

ขอพระราชทานกราบถวายบงัคมลา ถงึแก่......................ดว้ยโรค.........................................
ที ่............................................................. อ าเภอ................................จงัหวดั............................... เมือ่วนัที ่

........ เดอืน ............................ พ.ศ. ................ เวลา ............... น.
ควรมคิวรแลว้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ขอเดชะ

การขอพระราชทาน เจา้ภาพหรือทายาท จะตอ้งจดัดอกไม ้1 กระทง ธูปไมร้ะก า 1 ดอก เทยีน 1 เลม่  มพีานพรอ้ม 

ไปกราบถวายบงัคม

หมายเหตุ หนังสือกราบบังคมทูลลานี ้ไม่ต้องลงนามท้ายหนังสือ
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 จดัดอกไม้กระทง  ๑  กระทง 

 ธูปไม้ระก า ๑ ก า เทยีน ๑ เล่ม

 หนังสือถวายบังคมลา
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เครื่องเกยีรตยิศประกอบศพ(โกศและหบี)

หบีทองลายสลกั
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ฐานันดรศักดิ์, ช้ันยศ เคร่ืองเกียรติยศที่ได้รับ

พระราชทานเม่ือส้ินชีวิต

เคร่ืองเกียรติยศที่ได้รับพระราชทาน

เม่ือพระราชทานเพลิง

- ผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

- ผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์มงกฎุไทย (ท.ม.)

-ผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) 

- บิดามารดาของผู้ด ารงต าแหน่งองคมนตรี 
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธาน
องค์กรต่าง ๆ ท่ีก าหนดในรัฐธรรมนูญ ท่ีถึงแก่
กรรมในขณะบุตรด ารงต าแหน่ง

- ผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)

น ้าหลวง

หีบทองลายสลัก

น ้าหลวง

หีบทองลายสลัก

ฉัตรเบญจา ๔

ปี กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลา
รับพระราชทานน ้าอาบศพ

เพลิงหลวง 

รถวอเชิญหีบศพ

เพลิงหลวง

รถวอเชิญหีบศพ

ฉัตรเบญจา ๑๐ แห่เวียนเมรุ

ป่ี กลองชนะ ๑๐ ประโคมเวลาเวียนเมรุ
และเวลารับพระราชทานเพลิ 

หีบทองลายสลกั

โกศโถ
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ฐานันดรศักดิ์, ช้ันยศ เคร่ืองเกียรติยศที่ได้รับ

พระราชทานเม่ือส้ินชีวิต

เคร่ืองเกียรติยศที่ได้รับพระราชทาน

เม่ือพระราชทานเพลิง

- ผู้ทีไ่ด้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.)

-ผู้ทีไ่ด้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์

ปฐมดเิรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

-ผู้ทีไ่ด้รับพระราชทานตรา

ทุตยิจุลจอมเกล้า (ท.จ.)

-พระราชคณะช้ันธรรม 

น า้หลวง

โกศโถ

ฉัตรเบญจา

ป่ี กลองชนะ ประโคมเวลา
รับพระราชทานน า้อาบศพ

น า้หลวง

โกศโถ

ไตรครองถวายสุก าศพ

ฉัตรเบญจา

ป่ี กลองชนะ ๑๐ ประโคม
เวลารับพระราชทานน า้สรง
ศพ

เพลงิหลวง

รถวอเชิญโกศศพ

ฉัตรเบญจา ๑๐ แห่เวยีนเมรุ

ป่ี กลองชนะ ประโคมเวลาเวยีนเม

และเวลารับพระราชทานเพลงิ

เพลงิหลวง รถวอเชิญโกศศพ

ฉัตรเบญจา ๑๐ แห่เวยีนเมรุ

ป่ี กลองชนะ ๑๐ ประเวลาเวยีนเมรและเวลารับ
พระราชทานเพลงิพระราชทานผ้าไตร
๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกลุก่อน

รับพระราชทานเพลงิ (ถ้าเสดจ็พระราชด าเนิน 
ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร บังสุกลุบนพลบัพลา
แล้วเสดจ็ขึน้เมรุพระราชทานเพลงิ)

โกศโถ

โกศแปดเหลีย่ม
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ฐานันดรศักดิ์, ช้ันยศ เคร่ืองเกียรติยศที่ได้รับ

พระราชทานเม่ือส้ินชีวิต

เคร่ืองเกียรติยศที่ได้รับพระราชทาน

เม่ือพระราชทานเพลิง

- ผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

- ผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.)

- ผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

- ผู้ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)

น ้าหลวง

โกศแปดเหลี่ยม

ฉัตรเบญจา

ป่ี กลองชนะ ๑๐ ประโคม

วลารับพระราชทานน ้าอาบศพ

พระพธีิธรรมสวดพระอภิธรรม

๓ คืน

เพลิงหลวง

รถวอเชิญโกศศพ

ฉัตรเบญจา ๑๐ แห่เวียนเมรุ 

ป่ี กลองชนะ ๑๐ ประโคม

เวลาเวียนเมรุ และเวลารับ

พระราชทานเพลิง 

พระราชทานผ้าไตร ๕ ไตร 

ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกลุ

ก่อนรับพระราชทานเพลิง

(ถ้าเสด็จพระราชด าเนิน 

พระราชทานผ้าไตร ๑๐ ไตร 

ให้ทายาทเชิญไปทอดถวาย

พระสงฆ์บังสุกลุท่ีโกศศพ

แล้วทรงจุดฝักแคพระราชทานเพลิงศพ)

โกศแปดเหลีย่ม

ฐานันดรศักดิ์, ช้ันยศ เคร่ืองเกียรติยศที่ได้รับ

พระราชทานเม่ือส้ินชีวิต

เคร่ืองเกียรติยศที่ได้รับพระราชทาน

เม่ือพระราชทานเพลิง

-พระรำชำคณะชั้นรองคณะรอง
(หิรัญบฏั) 

น ้ ำหลวง
โกศแปดเหลี่ยม

ไตรครองถวำยสุก ำศพ
ฉัตรเบญจำ 
ป่ี กลองชนะ ๑๐ ประโคม
เวลำรับพระรำชทำนน ้ ำสรงศพ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ๓ คืน 

เพลิงหลวง
รถวอเชิญโกศศพ
ฉัตรเบญจำ ๑๐ แห่เวยีนเมรุ
ป่ี กลองชนะ ๑๐ ประโคม
เวลำเวยีนเมรุ และเวลำรับ
พระรำชทำนเพลิง
พระรำชทำนผำ้ไตร ๕ ไตร 
ทอดถวำยพระสงฆบ์งัสุกุล
ก่อนรับพระรำชทำนเพลิง 
(ถำ้เสด็จพระรำชด ำเนิน
ทรงทอดผำ้ไตร ๑๐ ไตร 
บงัสุกุลบนพลบัพลำ แลว้
เสด็จข้ึนเมรุพระรำชทำนเพลิง)
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๑. ผูท้ี่เน่ืองในราชสกลุ ชัน้หม่อมราชวงศแ์ละหม่อมหลวง

๒. ผูท้ี่ไดร้บัพระราชทานเหรยีญราชรุจ ิเหรยีญกลา้หาญ และ

เหรยีญชยัสมรภมูิ

๓. บิดามารดาของขา้ราชการระดบั ๖ ข้ึนไป

ขา้ราชการตามระบบจ าแนกประเภท ต าแหน่งระดบัช านาญการข้ึนไป

๔. บิดามารดาของผูท้ี่ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

“ตรติาภรณ์ชา้งเผือก” (ต.ช.) ข้ึนไป

๕. บิดามารดาของขา้ราชการฝ่ายทหาร ต ารวจ ชัน้ยศตัง้แต่ พนัโท 

นาวาโท   นาวาอากาศโท และพนัต ารวจโทข้ึนไป

๖. พนกังานรฐัวิสาหกจิระดบัสูง

๗. บิดามารดาของพระสมณศกัดิ์ ต ัง้แต่ชัน้ “พระครูสญัญาบตัร” ข้ึนไป

เป็นกรณพีเิศษ
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๘.   ผูป้ฏบิตัิหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี ที่ถงึแก่กรรมในขณะด ารงต าแหน่ง

- ก านนั ผูใ้หญ่บา้น

- นายก และสมาชิก สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

- นายก และสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

- นายกเทศมนตร ีและ สมาชิกสภาเทศบาล

- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

- นายกเมืองพทัยา และ สมาชิกสภาเมืองพทัยา

๙.   ผูบ้รจิาคทรพัยส์นิเพือ่การกศุลคิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ผูท้ี่บรจิาคร่างกายหรอือวยัวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรฐั หรอื

สถานศึกษาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์

๑๑. ขา้ราชการ ทหาร ต ารวจ ชัน้ยศต า่กว่าสญัญาบตัร ที่เสยีชีวิตขณะปฏบิตัิ  

หนา้ที่

๑๒. ผูท้ี่ท าคุณประโยชน์ใหก้บัสงัคมและประเทศชาติ
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การขอหบีเพลงิพระราชทาน

ก ร ณี ที่ มี ก า ร ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น เ พ ลิ ง ศ พ  แ ต่ ศ พ อ ยู่ ต่ า ง จ ั ง ห ว ั ด 

( ห่ า ง จ า ก ส า นั ก พ ร ะ ร า ช ว ั ง เ กิ น  ๕ ๐  กิ โ ล เ ม ต ร )  นั้ น  เ ม่ื อ ก ร ะ ท ร ว ง

เจา้สงักดั ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือเจา้ภาพ แลว้แต่กรณี ไดม้ีหนังสอืแจง้มายงัส านักพระราชวงั

แลว้ หากศพนั้นอยู่ในเกณฑ ์ทางส านักพระราชวงัจะมีหมายรบัส ัง่แจง้ใหเ้จา้ภาพศพทราบ 

เพื่อใหเ้จา้ภาพหรือผูแ้ทนไปขอรบัหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวงั 

เม่ือไดร้บัแลว้ ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนดงัตอ่ไปน้ี



07/03/61

118

๑. เชิญหีบเพลงิพระราชทาน ไปวางทีศ่าลากลางจงัหวดั อ าเภอหรือหน่วยราชการที่
สังกดัในท้องที ่หรือทีบ้่านแล้วแต่กรณี โดยจดัโต๊ะปูผ้าขาวขนาดพอเหมาะ ๑ ตวั
และควรมพีานรองรับหีบเพลงิพระราชทานนั้นด้วย

๒. เม่ือถึงก าหนดวนัพระราชทานเพลงิศพ  ให้ทางเจ้าภาพจดัหาเจ้าหน้าที่ หรือญาติ
ทีเ่ป็นข้าราชการแต่งเคร่ืองแบบปกตขิาวไว้ทุกข์ เพ่ือเชิญหีบเพลงิพระราชทาน 
พร้อมด้วยพานรอง (หนึ่งหีบต่อหนึ่งคน) ไปยงัเมรุทีจ่ะประกอบพธีิ และก่อนที่
จะเชิญขึน้ตั้งบนเมรุนั้น ควรให้ศพขึน้ตั้งบนเมรุให้เรียบร้อยก่อน แล้วจงึเชิญ
พานหีบเพลงิพระราชทาน ไปตั้งไว้ด้านศีรษะศพ (บนโต๊ะทีต่ั้งหีบเพลงิจะต้องมี
ผ้าปูให้เรียบร้อย และห้ามมใิห้น าส่ิงหนึ่งส่ิงใดวางร่วมอยู่ด้วยเป็นอนัขาด) เม่ือ
เชิญเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชิญค านับเคารพศพหนึ่งคร้ัง แล้วจงึลงจากเมรุ 

๓. ขณะทีเ่ชิญพานหีบเพลงิพระราชทานไปนั้น ต้องระมดัระวงักริิยามารยาทโดย
ส ารวม  ไม่ต้องท าความเคารพผู้ใด และไม่ต้องเชิญหีบเพลงิพระราชทานเดนิ
ตามหลงัผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอนัขาด

๔. ผู้ทีไ่ปร่วมงานพระราชทานเพลงิศพ ทั้งประชาชน ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง
รัฐวสิาหกจิ ควรแต่งกายเคร่ืองแบบไว้ทุกข์ ตามประเพณีนิยม ในกรณีลูกหลาน
หรือญาต ิรวมทั้งผู้ทีเ่คารพนับถือผู้วายชนม์ทีรั่บราชการ จะแต่งกายชุดปกตขิาวไว้
ทุกข์   กจ็ะเป็นเกยีรตแิก่ผู้วายชนม์ และยงันับว่าเป็นการถวายพระเกยีรติ

๕. ผู้ทีต่ั้งแถวรอรับหีบเพลงิพระราชทานเดนิไปสู่เมรุ ควรเป็นเจ้าภาพงาน 
การแต่งกายควรแต่งเคร่ืองแบบไว้ทุกข์ตามประเพณนีิยม ในกรณีทีเ่ป็นข้าราชการ
แต่งกายปกตขิาวไว้ทุกข์

๖. ระหว่างทีเ่จ้าหน้าที ่เชิญหีบเพลงิพระราชทานเดนิไปสู่เมรุนั้น ประชาชนทีม่า
ร่วมงานควรนั่งอยู่ในความสงบโดยมต้ิองยืนขึน้ ไม่ต้องท าความเคารพและไม่มี
การบรรเลงเพลงอย่างใดทั้งส้ิน  เพราะยงัไม่ถึงขั้นตอนของพธีิการ เจ้าหน้าทีผู้่เชิญ
กม็ใิช่ผู้แทนพระองค์ เป็นการปฏิบัตหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมาย
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๗. เม่ือถงึก าหนดเวลาพระราชทานเพลงิ ใหเ้จา้ภาพเชิญแขกที่มาในงานที่มีอาวโุสสูงสดุ ข้ึน

เป็นประธานจุดเพลงิ ประธานในพธิีจุดเพลงิที่อาวโุสสูงสดุนั้น หมายถงึอาวโุสท ัง้ในดา้น

คณุวฒุิและวยัวฒุิ ท ัง้น้ี หากมีพระราชวงศต์ ัง้แตช่ัน้หม่อมเจา้ข้ึนไป หรือราชสกลุที่มี

เกยีรตใินราชการ ซ่ึงศพหรือทายาทอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา หรือเป็นผูท้ี่เคารพนบัถอืแลว้ 

สมควรเชิญบคุคลนั้นเป็นประธาน

๘. ในกรณีที่มีการอา่นหมายรบัส ัง่ ประวตัผูิว้ายชนม ์ส านึกในพระมหากรุณาธิคณุ ควรอา่น

ตามล าดบัดงัน้ี

หมายรบัส ัง่ แสดงถงึการไดร้บัพระราชทานเพลงิศพ

ประวตัผูิว้ายชนม ์เพื่อประกาศเกยีรตคิณุ

ส านึกในพระมหากรุณาธิคณุ

หมายเหตุ การอา่นหมายรบัส ัง่ ประวตัผูิว้ายชนม ์ส านึกในพระมหากรุณาธิคณุ

นั้นเป็นขัน้ตอนที่สามารถเปลี่ยนแปลไดต้ามความเหมาะสม สว่นการลงทา้ยสามารถอา่น

ช่ือบคุคลผูเ้ป็นทายาทท ัง้หมด หรือจะออกช่ือแตเ่จา้ภาพกย็อ่มได้
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การพระราชทาน

ดนิฝังศพ
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การพระราชทาน

ดนิฝังศพ
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ขอพระราชทานทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี 

โดยเสด็จพระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั

การจ่าหน้าซองถวายเงิน

งานเลขานุการกิจฯ (หน่วยการประชุมและพิธีการ)
โทร. 0 2849 6203-5




