ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (เพิ่มเติม)


ตามที่ได้มีประกาศสานักพระราชวัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุ ล ยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิ บดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ ร าช
บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ
โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
๑. ให้ ส ถานที่ ราชการ รัฐวิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานของรั ฐและสถานศึกษาทุ กแห่ ง ลดธง
ครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. ให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกาหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สาหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริก ารต่ างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบั น เทิ ง
ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน
๓. แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ (ของข้าราชการ)
(๑) กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือ
หมายกาหนดการของสานักพระราชวัง โดยใช้้้าสักหลาดหรือ้้าโปร่งสีดา (ปลอกแขนไว้ทุกข์)
ขนาดกว้างระหว่าง ๗ ถึง ๑๐ เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
(๒) กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
(เครื่องแบบสีกากีคอพั บ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) ไม่ต้องใช้้้าสักหลาดหรือ้้ าโปร่ ง สี ด า
(ปลอกแขนไว้ทุกข์) พันแขนเสื้อซ้ายเบือ้ งบน
(๓) กรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ
๑) ข้าราชการชาย
- การแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดา ู้กเนคไทสีดา หากจะสวมเสื้อสูท
หรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดา โดยอาจใช้้้าสักหลาดหรือ้้าโปร่งสีดา (ปลอกแขนไว้ทุกข์) ดังกล่าว พันแขน
เสื้อซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร
- การแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชทาน ให้ใช้เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว
กางเกงสีดาหรือสีขาวทั้งชุด หรือสีดาทั้งชุด ไม่ติดแขนทุกข์
๒) ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดาล้วน
(๔) กรณีข้าราชการที่ มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกาย
ตามนั้น
(๕) กรณีแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตาม
ข้อ (๒) และ (๓)

-๒๔. การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยคาถวายความอาลัย ดังนี้
(๑) พระบรมฉายาลักษณ์ ตามความเหมาะสม และที่เห็นสมควร ถ้อยคาถวายความ
อาลัย ให้ใช้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า......................”
๕. การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย พุ่มทอง พุ่มเงิน
สาหรับการประดับ้้าระบายดาสลับขาว ให้้้าสีดาอยู่ด้านบน และสีขาวอยู่ด้านล่างในตาแหน่งที่เหมาะสม
๖. การประดับธง
ให้งดการประดับธงตราสัญลักษณ์ทั้งหมด
๗. การด าเนิ น การให้ ค วามสะดวกแก่ ป ระชาชนในการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ พี่ น้ อ ง
ประชาชนสอบถามข้อมูลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๑) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน จัดให้มีสายด่วน
๑๑๑๑ ทาเนียบรัฐบาล
(๒) ศูนย์ดารงธรรม สายด่วน ๑๕๖๗
๘. การลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพ
(๑) ด้วยสานักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
๑) พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
๒) พระราชทานพระราชานุญ าตให้ ประชาชนได้เข้ า เฝ้ าฯ กราบถวายบั งคม
พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
ครบ ๑๕ วั น ตั้ ง แต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุ ก วั น เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น.
๓) พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่าง ๆ ทั้งบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศล ครบ ๕๐ วัน
(๒) จังหวัดจัดสถานที่ให้ประชาชนถวายความอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
(๓) กรุงเทพมหานครจัดสถานที่ให้ประชาชนถวายความอาลัย ณ สานักงานเขตทุกเขต
๙. การสนับสนุนอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มแก่ประชาชน
สาหรับู้้ประสงค์จะสนับสนุน อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชน
ที่ ม าร่ ว มลงนามถวายความอาลั ย ในบริ เวณพระบรมมหาราชวั ง และใกล้ เคี ย ง สามารถติ ด ต่ อ
ประสานได้ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สายด่วน ๑๑๑๑

-๓๑๐. เข็มพระราชทานในวโรกาสต่างๆ สามารถติดได้
๑๑. เรื่องการออกพระนาม สามารถใช้ได้ทั้ง ๓ แบบ ดังนี้
๑) พระนามเต็ ม “พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
๒) หรือใช้พระนามย่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
๓) ทั้ ง นี้ ในส่ ว นพระนาม “พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในพระบรมโกศ”
ก็สามารถใช้ได้
(ถือปฏิบัติตามคาแนะนาของรัฐบาล และสานักพระราชวัง)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 0 ๒๒๘๓ ๔๒๒๑-๕
ฝ่ายเลขานุการ โทร 0 ๒๒๘๓ ๔๐๐๑-๓
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