
หัวขอ : การรับเสด็จการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
วิทยากร : นายสรรชัย เทียมทวีสิน ที่ปรึกษาสํานักพระราชวัง 
 
พระราชพิธี คืองานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ กําหนดไวตามราชประเพณี สวนใหญ
เปนวันหยุดราชการ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. พระราชพิธีประจํา เชนวันมาฆะบูชา วันจักรี  วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา 
2. พระราชพิธีพิเศษ เชน วันครบรอบพระชนมพรรษาสมเด็จ 

เครื่องแบบครึ่งยศ แตงเหมือนเต็มยศแตไมใสสายสะพาย คือ แตงในวันพืชมงคล คลายวันสวรรคตรัชกาลที่ 8 และ 
วันปยมหาราช  
 
รัฐพิธี หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาใหทรงรับไวเปนงานรัฐพิธี คืองานถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย  แบงออกเปนรัฐพิธีประจํา  กับรัฐพิธี เฉพาะ แตงกายชุดปกติขาวเทานั้นใชคําวา
หมายกําหนดการ 
 
เมื่อไหรควร 
วางพวงมาลา วางในวันคลายวันสวรรคต 
วางพานพุม วันรัฐพิธีที่ไมคลายวันสวรรคต แตจัดขึ้นเปนเปนการเฉพาะ 
 
รัฐพิธีพิเศษ มีเพียงรัฐพิธีเปดประชุมรัฐสภา 
พิธี คืองานที่จัดขึ้นตามลัทธิจนเปนแบบอยาง ธรรมเนียม ประเพณี การปฏิบัติของแตละสังคม ทองถิ่น เชนงาน
ตอนรับพระราชอาคันตุกะ งานเปดตึก ยกชอฟา เปดสวนพระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานเพลิงศพ 
 
คําวาวโรกาส ใชเฉพาะการเขาเฝา เชน พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลเขาเฝา สวนคํากลาวในงานเฉลิม
พระชนมพรรษา ใชคําวาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใชในโอกาส 
 
หมายกําหนดการ ใชในเอกสารแจงกําหนดการขั้นตอนของงานพระราชพิธี กับรัฐพิธีเทานั้น ตองอางถึง พระบรมราช
โองการ เชนงานถวายผาพระกฐิน  
กําหนดการ เอกสารแจงกําหนดการขั้นตอนของงานโดยทั่วไป ที่ทางราชการหรือสวนราชการจัดทําขึ้นเอง หากเปน
กําหนดการงานพิธี ตองออกจากสํานักพระราชวัง การประชุมเพื่อเตรียมงานพิธีตองสรุปใหชัดเจน เมื่ออกเปน
กําหนดการเรียบรอยแลวตองไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
หมายรับสั่ง  มี 3 ลักษณะคือ  
1. เปนเอกสารออกใหแกผูไดรับพระราชทานเปนพิเศษ เชน การสมรสพระราชทาน พระราชทานเพลิงศพ   
2. งานที่เปนรัฐพิธี พระราชพิธี สํานักพระราชวังจะสงหมายรับสั่งไป 
3. การประสานงานภายในสํานักพระราชวัง



กําหนดพระราชพิธี ประจําป 
ลําดับ ชื่อพระราชพิธี วัน เดือน เวลา สถานที่ การแตงกาย หมายเหตุ 

1 ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ํา  
เดือน 3 

17.00 น. พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม 

ปกติขาว  

2 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ 

6 เมษายน 17.00 น. 
 

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามและปราสาท
พระเทพบิดร 

ปกติขาว 
 

มีรัฐพิธีอีกพิธีหนึ่ง
คูกัน ณ ปฐมบรม
ราชานุสรณ 
สะพานพุทธยอด
ฟา กอนเสด็จ ฯ 
วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 

3 สงกรานต 15 เมษายน 10.30 น. 
17.00 น. 

หอพระสุลาลัยพิมาน 
หอพระธาตุมณเฑียร 
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 
และหอพระนาก 

ปกติขาว 
 

หอพระสุลาลัย
พิมานและหอพระ
ธาตุมณเฑียรเปน
การสวนพระองค 
 

4 ฉัตรมงคล 3 พฤษภาคม 
4 พฤษภาคม 
5 พฤษภาคม 
 

17.00 น. 
17.00 น. 
10.30 น. 
17.00 น. 

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  
พระที่นั่งดุสิต ฯ 
พระที่นั่งดุสิต ฯ 
พระที่นั่งดุสิต  ฯ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ปราสาทพระเทพบิดร 
 

ครึ่งยศ 
ครึ่งยศ 
ปกติขาวติดเหรียญ 
เต็มยศ จุลจอมเกลา 

 



 

ลําดับ ชื่อพระราชพิธี วัน เดือน เวลา สถานที่ การแตงกาย หมายเหตุ 

5 พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 
ในวันรุงขึ้น 

ราวเดือน พ.ค. 
 

17.00 น. 
 
8.30 น. 
 

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน  
ศาสดาราม 
ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 
 

ครึ่งยศ 
 
ปกติขาว 
 

 

6 ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ขึ้น 14 ค่ํา เดือน 
6 

17 .00 น. 
 
18.00 น. 

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 

ปกติขาว 
 
ปกติขาว 
 

 

7 พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลใน
อภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระ
ราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี 

9 มิถุนายน 
 

17.30น. 
 

พระที่นั่ง 
อมรินทรวินิจฉัย  
 

ครึ่งยศ 
 

 

8 ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา
และเทศกาลเขาพรรษา 

ขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 8 

17.00น. พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 

ปกติขาว 
 

 

9 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

28 กรกฎาคม 
 

9.00 -17.00น. ในพระบรม 
มหาราชวัง 

ปกติขาว 
 

มีการลงพระนาม
และถวายพระพร 



ลําดับ ชื่อพระราชพิธี วัน เดือน เวลา สถานที่ การแตงกาย หมายเหตุ 

10 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

12 สิงหาคม 09.00น. 
17.00 น. 

ในพระบรมมหาราชวัง ปกติขาว มีการลงพระนาม
และถวายพระพร 

11 ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 
วันปยมหาราช 

23 ตุลาคม 
 

17.00 น. 
 

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  ครึ่งยศ มีรัฐพิธีที่ลาน
พระราชวังดุสิต 

12 ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ราวเดือนต.ค. - พ.ย.  
แรม 6 ค่ําเดือน 11 

ประมาณ 
16.00 น. 
 

พระอารามหลวงสุดแตจะทรง
พระกรุณา 
โปรดเกลา ฯ  

เต็มยศ 
 

 

13 เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

5 ธันวาคม 
 
 
 
6 ธันวาคม 

9.00 -17.00 
น. 
10.30 น.
17.00 น.  
10.30น. 

ในพระบรมมหาราชวัง 
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน  
ศาสดาราม 
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

ปกติขาว 
เต็มยศจักรีสายสรอย
จุลจอมเกลา 
เต็มยศจุลจอมเกลา 
เต็มยศ นพรัตนหรือ
ชางเผือก 

 

14 ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
 

10 ธันวาคม  
 

17.00 น. 
 

พระที่นั่งอนันตสมาคม 
 

เต็มยศ ชางเผือก 
 

 

 
 
 
 
 



การขอพระราชทานเพลิงศพ 
ใหสงใบขอพระราชทานไปที่สํานักพระราชวัง สนามเสือปา ซึ่งเปดทําการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 

การทําใบขอ หากลูกของผูเสียชีวิตเปนขาราชการสามารถดําเนินการจัดทําใบขอพระราชทานเพลิงศพได
โดยตรง วิธีการเขียนก็เขียนที่อยู ระบุบานเลขที่ตามจริง เรียน เลขาธิการสํานักพระราชวัง แนบเอกสาร  
 1. ใบมรณะบัตร 
 2. สําเนาทะเบียนบานของผูขอ 
 3. สําเนาบัตรขาราชการของผูขอ 
 วิธีการคือเมื่อเขียนคําขอเสร็จเรียบรอย  ถือคําขอไปติดตอเอง ที่สํานักพระราชวังและรับหีบเพลิง
พระราชทานไปดวยตนเอง ในกรณีที่สถานที่อยูหางจาก สํานักพระราชวังเกิน 50 กิโลเมตร  หรือหากตองการ
ใหมีเจาหนาที่สํานักพระราชวังถือไป ตองทําเรื่องขอเปนกรณีพิเศษ รับไปแลวใหไปเก็บในสถานที่อันควร เชน 
บานเจาภาพ หรือศาลาที่ตั้งศพ วิธีการคือการตั้งโตะ แลวปูผาสีขาวแลววางหีบเพลิงเพียงเทานั้น 
 การเปนประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ  

 เมื่อหีบเพลิงมาถึง ผูรวมพิธีตองนั่งโดยสงบ ผูที่จะลุกยืนรับหีบเพลิงมีเพียง ทายากและผูที่ใหความ
เคารพนับถือเทานั้น ไมจําเปนตองเปนขาราชการแตงเครื่องแบบปกติขาว พิธีพระราชทานเพลิงศพ เนนความ
เรียบงายจัดตามฐานะ ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพไมจําเปนตองเปนขาราชการผูใหญในพื้นที่ ใหขึ้นอยูกับ
เจาภาพจะเลือกผูใด เมื่อประธานข้ึนไปทอดผา เสร็จเรียบรอย กอนเปดกลองหีบเพลิงตองไหว 1 ครั้งเทานั้น แลว
ทําความเคารพไปในทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับอยูการเปนประธานในพิธีเมื่อตองรับสิ่งของ
พระราชทานมาดําเนินการในพิธี เชนพวงมาลา น้ําหลวงอาบศพ ผูรับตองไหว 1 ครั้งกอนรับของพระราชทานเสมอ 

 ขั้นตอนการรดน้ําศพโดยน้ําหลวงอาบศพพระราชทาน ตองรดเปนอันดับสุดทาย โดยใหญาติรดไปกอน 
การรดน้ําใหรดตรงหนาอกของศพ โดยรดน้ําเปลา น้ําขมิ้น และน้ําอบตามลําดับ หากเปนศพของพระสงฆการรด
น้ํา ผูรดตองคุกเขาดวย ศพขาราชการที่เสียชีวิตใหใสชุดขาว ไมใสปลอกแขนทุกข การเปนประธานพิธี
พระราชทานเพลิงศพหากใสชุดสากลตองใสปลอกแขนทุกขดวย 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาทั้ง 2 พิธี  พีเชาใชคําเรียกพิธีจุดเทียนวา “จุดเทียนถวายราชสักการะ” 
พิธีเย็น เรียกพิธีจุดเทียนวา “จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล” การแตงกายในพิธี นายกรัฐมนตรี แตงกายเต็มยศ 
สายสะพายสูงสุด ผูรวมพิธีแตงกายชุดปกติขาว  ผูวาราชการจังหวัดควรแตงกายชุดปกติขาว สวนผูรวมพิธี  
แตงชุดสุภาพ  
 

การวางพานพุม 
1. พานพุมดอกไมสด งานที่เกี่ยวกับพระบรมราชานุสาวรีย ใชพุมเดียว  
2. พานพุมเงิน ทอง ขณะยืนรอพานทองตองอยูขวามือประธาน พานเงินดานซายของผูวาง 

เมื่อวางที่อนุสาวรียใหยึดตามอนุสาวรีย พานทองอยูดานขวาของอนุสาวรีย พานเงินตองวางดานซายอนุสาวรีย 
อุบะบนพานพุมผูถือพานตองหันอุบะพุมเขาหาตัวผูถือ เมื่อวางใหหันเขาอนุสาวรียแลวหมุนออกมาดานนอก 
 

เครื่องทองนอย จะสักการะสิ่งใดตองหันพุมดอกไมเขาหาสิ่งนั้น ใชสักการะผูที่เสียชีวิตไปแลว ประกอบดวยพุม
ดอกไม 3 พุม  เทียน 1 เลม ธูปไมระกํา 1 ดอก 
 

ธูปเทียนแพ เรียงจากบนลงลาง ดอกไม ธูป เทียน ทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล และงานพระศพ หากยัง 
ไมมีกิจกรรมตองครอบกรวยดอกไมไวตลอด 
 



การเปดกรวยกระทง ตองเอางานทั้งตอหนาพระพักตรและพระบรมสาทิสลักษณ 
 
การทูลเชิญเสด็จ กําหนดเปนหวงเวลา แนบกําหนดการวาทําอะไรบาง หากมีหนังสือตอบรับตองนัดวันตรวจ
พื้นที่เตรียมการรับเสด็จ 
 
การบรรเลงเพลง ใชวงดุริยางค เครื่องสาย หรือ เปดแผนก็ได โดยเพลงสรรเสริญพระบารมีใชตั้งแต
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และกรรีเสด็จแทนพระองค ตั้งแต
สมเด็จพระเทพฯ ลงไปจนถึงพระเจาหลานเธอฯ เปดเพลิงมหาชัย เพลงจบเมื่อรถจอด เสด็จกลับเพลงเริ่มเมื่อ
รถเคลื่อน กรณีองคมนตรีเมื่อองคมนตรียืนขางรถเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้น เวลากลับคือเมื่อยืนขางรถ    
เปดเพลง การเปนประธานเมื่อเพลงมหาฤกษขึ้นใหเดินเขางานไดปกติเมื่อเดินไปถึงเกาอี้แลวเพลงยังไมจบให
ยืนรอเมื่อเพลงจบไมตองคํานับใหนั่งไดเลย ยกเวนกรณีหนาพระบรมสาทิสลักษณใหโคงกอนนั่ง 
 
การเฝารับเสด็จ เรียงลําดับ ผูวา ศาล ทหาร ตํารวจ พ.ศ. 2558 ปรับปรุงระเบียบเปน ถานายกรัฐมนตรีเรียง 
นายกรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด รัฐมนตรี ศาล ทหาร ตํารวจ  พานทูลเกลาถวายพวงมาลัย ตองเปนพาน  
ที่คลุมผากลมๆ เวลาถวายพวงมาลัยใหหันอุบะออก ถือพานที่คอพาน ถวายชอดอกไมตองเฉียงเพื่อความ
สะดวกในการรับ การถวายซองตองหันตัวหนังสือใหพระองคทานอานได การรับพระราชทานสิ่งของ ตองทํา
เอางานการเขารับของพระราชทานสามารถกาวขาไป 1 กาว หรือเทาชิดก็ได ตะเคียงตองอยูดานขวา แตถามี
ของพระราชทานตองวางโตะเคียงดานขาง 
 
การเดินเมื่อรับเสด็จ สามารถเดินไดทั้งดานซายและดานขวาตามที่สะดวก 
 
การดื่มถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี เชนในงานสมรสพระราชทาน ดื่มหลังจากเพลงสรรเสริญ           
พระบารมีจบ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


