
 
ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (เพิ่มเตมิ) 

 
 

 

  ตามท่ีได้มีประกาศส านักพระราชวัง ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช    
บรมนาถบพิตร สวรรคต  นั้น  
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ให้สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธง    
ครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
  ๒. ให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ทุกข์มีก าหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันท่ี  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส าหรับประชาชนท่ัวไปขอให้พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเ ทิง  
ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน 
  ๓. แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ (ของข้าราชการ) 
   (๑) กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือ
หมายก าหนดการของส านักพระราชวัง โดยใช้้้าสักหลาดหรือ้้าโปร่งสีด า (ปลอกแขนไว้ทุกข์)    
ขนาดกว้างระหว่าง ๗ ถึง ๑๐ เซนติเมตร พันแขนเส้ือซ้ายเบื้องบน 
   (๒) กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
(เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) ไม่ต้องใช้้้าสักหลาดหรือ้้าโปร่ งสีด า 
(ปลอกแขนไว้ทุกข์) พันแขนเส้ือซ้ายเบือ้งบน 
   (๓) กรณีการแต่งกายท่ัวไปในการปฏิบัติราชการ 
    ๑) ข้าราชการชาย  
     - การแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีด า ู้กเนคไทสีด า หากจะสวมเสื้อสูท
หรือเสื้อคลุมให้ใช้สีด า โดยอาจใช้้้าสักหลาดหรือ้้าโปร่งสีด า (ปลอกแขนไว้ทุกข์) ดังกล่าว พันแขน
เส้ือซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร 
     - การแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชทาน ให้ใช้เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว 
กางเกงสีด าหรือสีขาวท้ังชุด หรือสีด าท้ังชุด ไม่ติดแขนทุกข์ 
    ๒) ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องด าล้วน 
   (๔) กรณีข้าราชการท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกาย
ตามนั้น 
   (๕) กรณีแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐอื่น ให้อนุโลมตาม
ข้อ (๒) และ (๓) 
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  ๔. การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยค าถวายความอาลัย ดังนี้  
   (๑) พระบรมฉายาลักษณ์ ตามความเหมาะสม และท่ีเห็นสมควร ถ้อยค าถวายความ
อาลัย ให้ใช้  “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ 
          ข้าพระพุทธเจ้า......................”  
  ๕. การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย พุ่มทอง พุ่มเงิน 
ส าหรับการประดับ้้าระบายด าสลับขาว ให้้ ้าสีด าอยู่ด้านบน และสีขาวอยู่ด้านล่างในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
  ๖. การประดับธง  
   ใหง้ดการประดับธงตราสัญลักษณ์ท้ังหมด  
  ๗. การด าเนินการให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้อง
ประชาชนสอบถามข้อมูลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
   (๑) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน จัดให้มีสายด่วน 
๑๑๑๑ ท าเนียบรัฐบาล  
   (๒) ศูนย์ด ารงธรรม สายด่วน ๑๕๖๗ 
  ๘. การลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพ 
   (๑) ด้วยส านักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 
    ๑) พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนท่ัวไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
    ๒) พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม 
พระบรมศพ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล 
ครบ ๑๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
    ๓) พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่าง ๆ ท้ังบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล ครบ ๕๐ วัน 
   (๒) จังหวัดจัดสถานท่ีใหป้ระชาชนถวายความอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
   (๓) กรุงเทพมหานครจัดสถานท่ีให้ประชาชนถวายความอาลัย ณ ส านักงานเขตทุกเขต 
  ๙. การสนับสนุนอาหาร ของว่าง และเคร่ืองดื่มแก่ประชาชน 
     ส าหรับู้้ประสงค์จะสนับสนุนอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชน 
ท่ีมาร่วมลงนามถวายความอาลัยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง และใกล้เคียง สามารถติดต่อ
ประสานได้ท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี สายด่วน ๑๑๑๑ 
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  ๑๐. เข็มพระราชทานในวโรกาสต่างๆ สามารถติดได้ 
  ๑๑. เร่ืองการออกพระนาม สามารถใช้ได้ท้ัง ๓ แบบ ดังนี้ 
   ๑) พระนามเต็ม “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” 
   ๒) หรือใช้พระนามย่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
   ๓) ท้ังนี้ ในส่วนพระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”  
ก็สามารถใช้ได้ 
    
(ถือปฏิบัติตามค าแนะน าของรัฐบาล และส านักพระราชวัง)     
  
 

 
 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 0 ๒๒๘๓ ๔๒๒๑-๕ 

ฝ่ายเลขานุการ โทร 0 ๒๒๘๓ ๔๐๐๑-๓  
17/10/59/11.30 






