
                    (ส ำเนำ)                     
ระเบียบกองทพัอำกำศ 

วำ่ด้วยกำรปฏิบตัใินงำนพิธี 
พ.ศ.๒๕๔๕ 

--------------------- 

 เพ่ือให้กำรปฏิบตัใินโอกำสงำนพิธี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม และสอดคล้อง 
กบัสว่นรำชกำรอ่ืน ๆ ในกระทรวงกลำโหม  จงึวำงระเบียบนีไ้ว้ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ ๑   ระเบียบนีเ้รียกวำ่ “ระเบียบกองทพัอำกำศวำ่ด้วยกำรปฏิบตัใินงำนพิธี พ.ศ.๒๕๔๕” 

 ข้อ ๒   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

 ข้อ ๓   งำนพิธี แบง่ออกเป็น ๓ ลกัษณะ คือ 
  ๓.๑   งำนพิธีท่ีไมมี่พิธีสงฆ์ 
  ๓.๒   งำนพิธีท่ีมีพิธีสงฆ์ ได้แก่   
   ๓.๒.๑   งำนมงคล กำรบ ำเพ็ญกศุลเพื่อควำมเป็นสิริมงคล 
   ๓.๒.๒   งำนอวมงคล กำรบ ำเพ็ญกศุลเน่ืองด้วยพิธีศพ 
  ๓.๓   งำนพิธีเฉพำะเร่ือง และกำรปฏิบตัทิัว่ไป 

 ข้อ ๔   งำนพิธีท่ีไมมี่พิธีสงฆ์ มีล ำดบัขัน้ตอนกำรปฏิบตัติำมผนวก ก และมีรำยละเอียดดงันี ้
  ๔.๑   งำนพิธีท่ีตัง้โต๊ะหมู่บชูำ  ธงชำติ  และพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรมฉำยำ
สำทิสลกัษณ์ ฯ ให้ 
   ๔.๑.๑   ประธำนในพิธี ปฏิบตัดิงันี ้
    ๔.๑.๑.๑   เม่ือเดนิทำงถึงบริเวณพิธี หยดุรับกำรเคำรพจำกผู้ เข้ำร่วมพิธี 
แล้วเดนิไปท่ีโต๊ะหมูบ่ชูำ รับเทียนชนวนจำกเจ้ำหน้ำท่ี จดุธูป เทียน และกรำบพระรัตนตรัย โดยนัง่คกุเขำ่ยนัส้น 
เม่ือกรำบพระรัตนตรัยเสร็จแล้วลกุขึน้ยืน ให้ถอยหลงั ๑ ก้ำว แสดงควำมเคำรพธงชำติ ถวำยควำมเคำรพ                     
พระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรมฉำยำสำทิสลกัษณ์ ฯ แล้วปฏิบตัใินฐำนะประธำนในพิธี ตอ่ไป 
    ๔.๑.๑.๒   เม่ือเสร็จพิธี เดนิไปท่ีโต๊ะหมูบ่ชูำ กรำบพระรัตนตรัยแล้ว                    
ลกุขึน้ยืน ให้ถอยหลงั ๑ ก้ำว แสดงควำมเคำรพธงชำต ิถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรม
ฉำยำสำทิสลกัษณ์ ฯ 
 

๔.๑.๒   ผู้ เข้ำพิธี … 
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   ๔.๑.๒   ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี ปฏิบตัิดงันี ้
    ๔.๑.๒.๑   ขณะท่ีประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี ผู้อ ำนวยกำรพิธีบอก                                       
แสดงควำมเคำรพประธำนในพิธี  ขณะท่ีประธำนในพิธี จดุธูป เทียน ท่ีโต๊ะหมู่บชูำ และกรำบพระรัตนตรัย  
ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธีทกุคน ประนมมือขึน้เสมออก และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี กรำบเสร็จ 
    ๔.๑.๒.๒   เม่ือเสร็จพิธี ขณะท่ีประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย ผู้ เข้ำพิธี         
และผู้ เข้ำร่วมพิธีทกุคน ประนมมือขึน้เสมออก และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี กรำบเสร็จ 
  ๔.๒   งำนพิธีท่ีตัง้โต๊ะหมู่บชูำ แตไ่มต่ัง้ธงชำต ิและพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรม
ฉำยำสำทิสลกัษณ์ ฯ ให้ 
   ๔.๒.๑   ประธำนในพิธี ปฏิบตัดิงันี ้
    ๔.๒.๑.๑   เม่ือเดนิทำงถึงบริเวณพิธี หยดุรับกำรเคำรพจำกผู้ เข้ำพิธี             
และผู้ เข้ำร่วมพิธี แล้วเดินไปท่ีโต๊ะหมู่บชูำ รับเทียนชนวนจำกเจ้ำหน้ำท่ี จดุธูป เทียน และกรำบพระรัตนตรัย 
โดยนัง่คกุเขำ่ยนัส้น แล้วปฏิบตัใินฐำนะประธำนในพิธี ตอ่ไป 
    ๔.๒.๑.๒   เม่ือเสร็จพิธี เดนิไปท่ีโต๊ะหมูบ่ชูำ กรำบพระรัตนตรัย                 
ท่ีแทน่กรำบ และเดนิทำงกลบั 
   ๔.๒.๒   ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี ปฏิบตัเิชน่เดียวกบัข้อ ๔.๑.๒ 
  ๔.๓   งำนพิธีท่ีตัง้โต๊ะหมู่บชูำ พระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรมฉำยำสำทิสลกัษณ์ ฯ           
และธงชยัเฉลิมพล  ให้ประธำนในพิธีปฏิบตัเิชน่เดียวกบัข้อ ๔.๑.๑ เว้นแตใ่ห้ถวำยควำมเคำรพ                                   
พระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรมฉำยำสำทิสลกัษณ์ ฯ ก่อน แล้วท ำควำมเคำรพธงชยัเฉลิมพล   
ส ำหรับผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี ปฏิบตัเิชน่เดียวกบัข้อ ๔.๑.๒ 

 ข้อ ๕   งำนพิธีท่ีมีพิธีสงฆ์ และเป็นงำนมงคล  มีล ำดบัขัน้ตอนกำรปฏิบตัิตำมผนวก ข                       
และมี รำยละเอียดดงันี ้
  ๕.๑   ประธำนในพิธี  เม่ือเดินทำงมำถึงบริเวณพิธี หยดุรับกำรเคำรพจำกผู้ เข้ำพิธี                        
ผู้ เข้ำร่วมพิธี แล้วเดินไปท่ีโต๊ะหมูบ่ชูำ รับเทียนชนวนจำกเจ้ำหน้ำท่ี จดุธูป เทียน กรำบพระรัตนตรัย                      
แล้วนัง่ ณ ท่ีรับรอง และให้ปฏิบตัเิม่ือถึงขัน้ตอนท่ีส ำคญั ดงันี ้  
   ๕.๑.๑   ประนมมือรับศีล ฟังพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ และจดุเทียนท่ีบำตร                  
น ำ้มนต์ เม่ือเจ้ำหน้ำท่ีเชิญ พร้อมกบัถวำยบำตรน ำ้มนต์แดป่ระธำนสงฆ์  แล้วกลบัมำนัง่ ณ ท่ีรับรอง                
ฟังพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์จนจบ 
   ๕.๑.๒   ถวำยภตัตำหำร เคร่ืองไทยธรรม แดพ่ระสงฆ์ 

๕.๑.๓   กรวดน ำ้ … 
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   ๕.๑.๓   กรวดน ำ้ เม่ือประธำนสงฆ์อนโุมทนำ และประนมมือรับพร เม่ือพระสงฆ์              
ให้พร 
   ๕.๑.๔   ประนมมือ เม่ือพระสงฆ์ประพรมน ำ้พระพทุธมนต์ 
   ๕.๑.๕   กรำบพระรัตนตรัย กรำบพระสงฆ์ เม่ือเสร็จพิธี 
  ๕.๒   ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี  ท ำควำมเคำรพประธำนในพิธี เม่ือผู้อ ำนวยกำรพิธี 
บอกแสดงควำมเคำรพ ขณะท่ีประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี และปฏิบตัิดงันี ้
   ๕.๒.๑   ประนมมือขึน้เสมออก ขณะท่ีประธำนในพิธี จดุธูป เทียน ท่ีโต๊ะหมูบ่ชูำ 
และกรำบพระรัตนตรัย 
   ๕.๒.๒   ประนมมือรับศีล เม่ือผู้อ ำนวยกำรพิธีอำรำธนำศีล และฟังพระสงฆ์เจริญ
พระพทุธมนต์ 
   ๕.๒.๓   ประนมมือ เม่ือพระสงฆ์ให้พร 
   ๕.๒.๔   ประนมมือ เม่ือพระสงฆ์ประพรมน ำ้พระพทุธมนต์ 
   ๕.๒.๕   ประนมมือขณะท่ีประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย เม่ือเสร็จพิธี                       
และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี กรำบเสร็จ 

 ข้อ ๖   งำนท่ีมีพิธีสงฆ์ และเป็นงำนอวมงคล  มีล ำดบัขัน้ตอนกำรปฏิบตัิตำมผนวก ข และมี                 
รำยละเอียดดงันี ้
  ๖.๑   พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ให้ปฏิบตัดิงันี ้
   ๖.๑.๑   ประธำนในพิธี  เม่ือเดนิทำงถึงบริเวณพิธี และเดินไปท่ีโต๊ะหมูบ่ชูำ                    
จดุธูป เทียน แล้วกรำบ ๓ ครัง้  จดุธูป เทียน ท่ีตู้พระอภิธรรม แล้วกรำบ ๓ ครัง้  กรณีไมมี่แทน่กรำบ  
ให้น้อมไหว้ ๑ ครัง้ และจดุธูป เทียน เคร่ืองทองน้อยท่ีหน้ำหีบศพหรือโกศศพ แล้วกรำบหรือก้มศีรษะเคำรพศพ
ตำมฐำนะของศพ  กรณีศพท่ีมีอำวโุสน้อยกวำ่ประธำนในพิธี หรือศพผู้ใต้บงัคบับญัชำ ไมต้่องกรำบหรือก้ม
ศีรษะเคำรพศพ เพียงแตยื่นตรงส ำรวมจิต แล้วนัง่ ณ ท่ีรับรอง และให้ปฏิบตัเิม่ือถึงขัน้ตอนท่ีส ำคญั ดงันี ้
    ๖.๑.๑.๑   ประนมมือรับศีล ฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ลดมือลง 
เม่ือพระสงฆ์สวดจบแตล่ะบท  เม่ือพระสงฆ์สวดจบแล้ว ทอดผ้ำบงัสกุลุ เม่ือเจ้ำหน้ำท่ีเชิญ แล้วกลบัมำนัง่  
ณ ท่ีรับรอง ประนมมือขณะพระสงฆ์พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุ และถวำยเคร่ืองไทยธรรม เม่ือเจ้ำหน้ำท่ี 
เทียบเคร่ืองไทยธรรมเสร็จ  (กรณีพิธีหลวง ถวำยไทยธรรมก่อนทอดผ้ำบงัสกุลุ) 
    ๖.๑.๑.๒   กรวดน ำ้ เม่ือประธำนสงฆ์อนโุมทนำ ประนมมือ 
เม่ือพระสงฆ์ให้พร 
    ๖.๑.๑.๓   กรำบพระรัตนตรัย เคำรพศพ เม่ือพระสงฆ์กลบั 

๖.๑.๒   ผู้ เข้ำร่วมพิธี … 
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   ๖.๑.๒   ผู้ เข้ำร่วมพิธี  ประนมมือขึน้ขณะประธำนในพิธี จดุธูป เทียน บชูำ                   
พระรัตนตรัย  ลดมือลงเม่ือพระสงฆ์สวดจบแตล่ะบท และเม่ือพระสงฆ์อนโุมทนำ  
  ๖.๒   พิธีประชมุเพลิง 
   ๖.๒.๑   ประธำนในพิธี ปฏิบตัดิงันี ้
    ๖.๒.๑.๑   กำรทอดผ้ำบงัสกุลุ  เม่ือประธำนในพิธี ขึน้ไปบนเมรุ แสดงควำม
เคำรพศพ รับผ้ำบงัสกุลุจำกผู้ เชิญผ้ำ วำงขวำงภษูำโยงบนพำน แล้วถอยไปยืนด้ำนข้ำงพอประมำณเพื่อให้ 
พระสงฆ์พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุและประนมมือขณะท่ีพระสงฆ์พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุ 
    ๖.๒.๑.๒   กำรประชมุเพลิง 
     ๖.๒.๑.๒ (๑)   กรณีมีกระทงข้ำวตอกดอกไม้วำงเป็นกำร 
ขอขมำศพ ให้รับกระทง ฯ จำกเจ้ำหน้ำท่ี แล้ววำงใต้หีบศพด้ำนศีรษะ  ถ้ำมีกำรจดักองทหำรเกียรตยิศเป็นเกียรติ
แก่ศพ ขณะพลแตรเดี่ยวเป่ำเพลงนอน ให้ประธำนในพิธี ยืนตรงจนสิน้เสียงเพลงนอน 
     ๖.๒.๑.๒ (๒)   รับดอกไม้จนัทน์ จดุไฟจำกเจ้ำหน้ำท่ี แล้ววำง        
ใต้หีบศพ  ถ้ำมีกำรจดักองทหำรเกียรตยิศเป็นเกียรตแิก่ศพ ขณะพลแตรเด่ียวเป่ำเพลงค ำนบั ให้ประธำนในพิธี  
ยืนตรงจนสิน้เสียงเพลงค ำนบั แล้วลงจำกเมรุ    
   ๖.๒.๒   ผู้ ร่วมพิธี ปฏิบตัิดงันี ้
    ๖.๒.๒.๑   ลกุขึน้ยืนตรง ขณะท่ีประธำนในพิธี จดุไฟประชมุเพลิงศพ  
หรือขณะท่ีพลแตรเดี่ยวเป่ำเพลงค ำนบั จนสิน้เสียงเพลงค ำนบั (ถ้ำมี) 
    ๖.๒.๒.๒   ทยอยขึน้ไปประชมุเพลิง หลงัจำกท่ีประธำนในพิธีลงจำกเมรุ
แล้ว 
  ๖.๓   พิธีพระรำชทำนเพลิง ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
   ๖.๓.๑   ประธำนในพิธี ปฏิบตัดิงันี ้
    ๖.๓.๑.๑   กำรทอดผ้ำบงัสกุลุ  เม่ือประธำนในพิธี ขึน้ไปบนเมรุ แสดงควำม
เคำรพศพ รับผ้ำบงัสกุลุจำกผู้ เชิญผ้ำ วำงขวำงภษูำโยงบนพำน แล้วถอยไปยืนด้ำนข้ำงพอประมำณเพื่อให้          
พระสงฆ์พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุและประนมมือขณะท่ีพระสงฆ์พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุ 
    ๖.๓.๑.๒   กำรพระรำชทำนเพลิง  ผู้ประกอบพิธีในฐำนะแทนพระองค์ 
     ๖.๓.๑.๒ (๑)   หนัหน้ำไปทำงทิศท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั
ประทบัอยู ่ถวำยควำมเคำรพ (ค ำนบั) ๑ ครัง้  
     ๖.๓.๑.๒ (๒)   หยิบกระทงข้ำวตอกดอกไม้วำงใต้หีบศพ             
ด้ำนศีรษะ  ถ้ำมีกำรจดักองทหำรเกียรตยิศเป็นเกียรตแิก่ศพ และพลแตรเด่ียวเป่ำเพลงนอน ให้ประธำนในพิธี              
ยืนตรงจนสิน้เสียงเพลงนอน 

๖.๓.๑.๒ (๓)   หยิบดอกไม้จนัทน์ … 
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     ๖.๓.๑.๒ (๓)   หยิบดอกไม้จนัทน์จดุไฟหลวงพระรำชทำน         
เพลิงศพ แล้ววำงใต้หีบศพ  ถ้ำมีกำรจดักองทหำรเกียรติยศเป็นเกียรตแิก่ศพ และพลแตรเดี่ยวเป่ำเพลงค ำนบั 
ให้ประธำนในพิธี ยืนตรงจนสิน้เสียงเพลงค ำนบั แล้วหนัหน้ำไปทำงทิศท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัประทบัอยู ่
ถวำยควำมเคำรพ (ค ำนบั) อีก ๑ ครัง้ เป็นอนัเสร็จพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ 
     ๖.๓.๑.๒ (๔)   รับดอกไม้จนัทน์ในสว่นของตน จำกเจ้ำหน้ำท่ี 
วำงใต้หีบศพ เคำรพศพ และลงจำกเมรุ 
   ๖.๓.๒   ผู้ ร่วมพิธี ปฏิบตัิดงันี ้
    ๖.๓.๒.๑   ลกุขึน้ยืนตรง ขณะท่ีประธำนในพิธี จดุไฟหลวงพระรำชทำน             
เพลิงศพ หรือขณะท่ีพลแตรเด่ียวเป่ำเพลงค ำนบั จนสิน้เสียงเพลงค ำนบั 
    ๖.๓.๒.๒   ทยอยขึน้ไปวำงดอกไม้จนัทน์ประชมุเพลิง หลงัจำกท่ี 
ประธำนในพิธี ลงจำกเมรุแล้ว 
  ๖.๔   พิธีพระรำชทำนเพลิงศพ นอกเขตกรุงเทพมหำนคร 
   ๖.๔.๑   ประธำนในพิธี ปฏิบตัดิงันี ้
    ๖.๔.๑.๑   กำรทอดผ้ำบงัสกุลุ  เม่ือประธำนในพิธี ขึน้ไปบนเมรุ                        
แสดงควำมเคำรพศพ รับผ้ำบงัสกุลุจำกผู้ เชิญผ้ำ วำงขวำงภษูำโยงบนพำน แล้วถอยไปยืนด้ำนข้ำงพอประมำณ
เพ่ือให้พระสงฆ์พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุและประนมมือขณะท่ีพระสงฆ์พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุ 
    ๖.๔.๑.๒   กำรพระรำชทำนเพลิง  ผู้ประกอบพิธีในฐำนะแทนพระองค์ 
     ๖.๔.๑.๒ (๑)   หนัหน้ำไปทำงทิศท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั
ประทบัอยู ่ถวำยควำมเคำรพ (ค ำนบั) ๑ ครัง้ 
     ๖.๔.๑.๒ (๒)   หยิบกระทงข้ำวตอกดอกไม้วำงใต้หีบศพ             
ด้ำนศีรษะ  ถ้ำมีกำรจดักองทหำรเกียรตยิศเป็นเกียรตแิก่ศพ และพลแตรเด่ียวเป่ำเพลงนอน ให้ประธำนในพิธี             
ยืนตรงจนสิน้เสียงเพลงนอน 
     ๖.๔.๑.๒ (๓)   หยิบดอกไม้จนัทน์ แล้วจดุไฟด้วยไม้ขีดซึง่มีอยู ่           
ในหีบเพลิงพระรำชทำนนัน้ น ำมำจดุดอกไม้จนัทน์ แล้ววำงใต้หีบศพ  ถ้ำมีกำรจดักองทหำรเกียรตยิศเป็นเกียรติ      
แก่ศพ และพลแตรเดี่ยวเป่ำเพลงค ำนบั ให้ประธำนในพิธี ยืนตรงจนสิน้เสียงเพลงค ำนบั แล้วหนัหน้ำไปทำงทิศ 
ท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัประทบัอยู่ ถวำยควำมเคำรพ (ค ำนบั) อีก ๑ ครัง้ เป็นอนัเสร็จพิธีพระรำชทำน 
เพลิงศพ 
     ๖.๔.๑.๒ (๔)   รับดอกไม้จนัทน์ในสว่นของตน จำกเจ้ำหน้ำท่ี 
วำงใต้หีบศพ เคำรพศพ แล้วลงจำกเมรุ 

๖.๔.๒   ผู้ ร่วมพิธี … 
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   ๖.๔.๒   ผู้ ร่วมพิธี ปฏิบตัิดงันี ้
    ๖.๔.๒.๑   ลกุขึน้ยืนตรง ขณะท่ีประธำนในพิธี จดุไฟหลวงพระรำชทำน           
เพลิงศพ หรือขณะท่ีพลแตรเด่ียวเป่ำเพลงค ำนบั จนสิน้เสียงเพลงค ำนบั  
    ๖.๔.๒.๒   ทยอยขึน้ไปประชมุเพลิง หลงัจำกท่ีประธำนในพิธี ลงจำกเมรุ
แล้ว     
  ๖.๕   หลกักำรปฏิบตัใินงำนพระรำชทำนเพลิงศพ 
   ๖.๕.๑   เม่ือเจ้ำหน้ำท่ีกองพระรำชพิธี เชิญเพลิงพระรำชทำน หรือเชิญหีบเพลิง       
พระรำชทำน มำถึงบริเวณพิธี ไมต้่องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
   ๖.๕.๒   เจ้ำภำพตัง้แถวรับเพลิงพระรำชทำน หรือหีบเพลิงพระรำชทำน ขณะท่ี          
เจ้ำหน้ำท่ีเชิญมำถึงบริเวณพิธี 
   ๖.๕.๓   ผู้ ร่วมพิธี ไมต้่องลกุขึน้ยืนรับเพลิงพระรำชทำน ทัง้ขณะท่ีเจ้ำหน้ำท่ี ฯ                        
เชิญมำถึงบริเวณพิธีและเชิญขึน้สูเ่มรุ จะลกุขึน้แสดงควำมเคำรพตอ่เม่ือประธำนในพิธี จดุไฟหลวงพระรำชทำน
เพลิงศพ หรือเม่ือได้ยินเสียงเพลงค ำนบั 

 ข้อ ๗   งำนพิธีเฉพำะเร่ือง และกำรปฏิบตัทิัว่ไป   
  ๗.๑   พิธีกำรบ ำเพ็ญพระรำชกศุล โดยท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เสดจ็พระรำชด ำเนิน
ทรงประกอบพิธีหรือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้มีผู้แทนพระองค์  ซึง่มีพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์                       
ผู้ ท่ีเข้ำเฝ้ำ ฯ ในมณฑลพิธีพงึประนมมือ เม่ือถึงขัน้ตอนท่ีส ำคญั ฯ ดงันี  ้
   ๗.๑.๑   พระสงฆ์ถวำยศีล  เม่ือเจ้ำหน้ำท่ีกรมกำรศำสนำ (สงัฆกำรี) กลำ่วค ำ
อำรำธนำศีล ผู้ ท่ีเข้ำเฝ้ำ ฯ ไมต้่องประนมมือ เม่ือกลำ่วค ำอำรำธนำศีลจบ พระสงฆ์จะถวำยศีล พระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยูห่วั หรือผู้แทนพระองค์ และพระบรมวงศำนวุงศ์ จะทรงประนมพระหตัถ์รับศีล ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ จะต้อง
ประนมมือด้วย จนเสร็จกำรถวำยศีล 
   ๗.๑.๒   พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์  ขณะท่ีเจ้ำหน้ำท่ีกรมกำรศำสนำ (สงัฆกำรี)
กลำ่วค ำอำรำธนำพระปริตร ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ ไมต้่องประนมมือ เม่ือกลำ่วค ำอำรำธนำพระปริตรจบ พระสงฆ์จะ                  
เจริญพระพทุธมนต์ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั หรือผู้แทนพระองค์ และพระบรมวงศำนวุงศ์ จะทรงประนม 
พระหตัถ์ เม่ือถึงบทสรรเสริญพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ ทกุทำ่นจงึประนมมือ  
เม่ือทรงลดพระหตัถ์ลง ให้ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ ลดมือลงและนัง่ส ำรวม (นัง่โดยมือทัง้สองข้ำงประสำนกนัไว้ท่ีหน้ำตกั) 
หลงัจำกท่ีพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์เสร็จ 
    อนึง่ กำรปฏิบตัข้ิำงต้น หำกผู้ ท่ีเข้ำเฝ้ำ ฯ มีแนวทำงปฏิบตัติำมลทัธิศำสนำ
ของตนเองก็ไมต้่องประนมมือ แตค่วรนัง่โดยอำกำรส ำรวมเชน่กนั สว่นผู้ ท่ีเข้ำเฝ้ำ ฯ ซึ่งเป็นพทุธศำสนิกชน 

จะประนมมือ … 
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จะประนมมือในชว่งระยะดงักลำ่วหรือไม ่ยอ่มจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
จะทรงปฏิบตัใินแตล่ะชว่งเวลำข้ำงต้นนัน้ ๆ เป็นล ำดบัด้วย 
   ๗.๑.๓   พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ  หำกในหมำยก ำหนดกำรได้ก ำหนดให้มี
กำรแสดงพระธรรมเทศนำ หลงัจำกท่ีทรงจดุ ธูป เทียน เคร่ืองทรงธรรม และทรงรับศีลแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีกรมกำร
ศำสนำจะอำรำธนำธรรม ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ ไมต้่องประนมมือ เม่ือพระสงฆ์เร่ิมแสดงพระธรรมเทศนำ ให้สงัเกตวำ่  
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั หรือผู้แทนพระองค์ และพระบรมวงศำนวุงศ์ ทรงประนมพระหตัถ์หรือไม ่ 
หำกทรงประนมพระหตัถ์ และทรงลดพระหตัถ์ลง ให้ประนมมือ และลดมือลงในทำ่ส ำรวม  
   ๗.๑.๔   พระสงฆ์รับพระรำชทำนฉนั  ในกรณีท่ีมีกำรพระรำชทำนภตัตำหำรแด่ 
พระสงฆ์ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั หรือผู้แทนพระองค์ และพระบรมวงศำนวุงศ์ ท่ีเป็นฝ่ำยหน้ำ จะทรง
ปฏิบตัพิระสงฆ์ สว่นกรณีท่ีจะเชิญบคุคลส ำคญัหรือข้ำรำชกำรชัน้ผู้ใหญ่ ไปร่วมถวำยภตัตำหำร และปฏิบตัิ      
พระสงฆ์ เจ้ำหน้ำท่ีส ำนกัพระรำชวงัจะเป็นผู้ เชิญเฉพำะบคุคลนัน้ ๆ สว่นผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ อ่ืน ให้ลกุขึน้ยืน                     
ถวำยควำมเคำรพแล้วรอจนเสดจ็ ฯ กลบัมำประทบัพระรำชอำสน์ ถวำยควำมเคำรพอีกครัง้แล้วนัง่ลง                  
โดยผู้ ท่ีได้รับเชิญให้ปฏิบตัพิระสงฆ์ จะเดนิตรงไปยงัพระสงฆ์รูปท่ีเจ้ำหน้ำท่ีจะน ำไป เม่ือถึงหน้ำพระสงฆ์            
แล้วให้หยดุยืนตรงหนัหน้ำไปทำงพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัหรือผู้แทนพระองค์ เม่ือประทบัพระรำชอำสน์ 
ถวำยควำมเคำรพแล้วถวำยภตัตำหำร เสร็จแล้วถวำยควำมเคำรพแล้วนัง่ หำกพระสงฆ์สนทนำด้วย                       
จงึสนทนำด้วย เม่ือพระสงฆ์รับพระรำชทำนฉันเสร็จแล้ว พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั หรือผู้แทนพระองค์          
และพระบรมวงศำนวุงศ์ จะทรงลกุขึน้เพ่ือเสดจ็กลบัไปประทบัพระรำชอำสน์และพระเก้ำอีต้ำมเดมิ  ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ 
จะต้องยืนขึน้ถวำยควำมเคำรพ และรอจนกวำ่ทกุพระองค์จะประทบัพระรำชอำสน์และพระเก้ำอีเ้รียบร้อยแล้ว 
จงึถวำยควำมเคำรพอีกครัง้ และนัง่ลงได้ สว่นผู้ปฏิบตัพิระสงฆ์ เม่ือทรงลกุขึน้ ให้ลกุขึน้ยืนตรงถวำยควำม
เคำรพ เม่ือเสดจ็ ฯ ผำ่นให้ถวำยควำมเคำรพ และรอจนกระทัง่ประทบัพระรำชอำสน์และพระเก้ำอี ้จำกนัน้          
ถวำยควำมเคำรพ แล้วกลบัไปนัง่ประจ ำท่ีนัง่เฝ้ำ ฯ ก่อนนัง่ให้ถวำยควำมเคำรพอีกครัง้จึงนัง่ลงได้ 
   ๗.๑.๕   พระสงฆ์สดบัปกรณ์  (บงัสกุลุ) พิธีสงฆ์ดงักลำ่ว จะจดัให้มีในพระรำชพิธี
พระบรมศพหรือทรงบ ำเพ็ญพระรำชกศุลทกัษิณำนปุระทำนถวำยพระบรมอฐิั โดยปกตหิมำยก ำหนดกำร             
จะก ำหนดไว้วำ่ ทรงทอดผ้ำไตรหรือทรงทอดผ้ำคู ่พระสงฆ์สดบัปกรณ์ (บงัสกุลุ) หมำยถึง พระบำทสมเดจ็         
พระเจ้ำอยูห่วั จะเสดจ็ ฯ ไปทรงทอดผ้ำถวำยแดพ่ระสงฆ์ จำกนัน้พระสงฆ์จะสดบัปกรณ์ผ้ำท่ีทรงทอดถวำย         
ดงักลำ่ว ในกรณีนีผู้้ เข้ำเฝ้ำ ฯ ไมต้่องมีสว่นร่วมในกำรปฏิบตัแิตอ่ย่ำงใด เพียงแตเ่ม่ือทรงลกุขึน้ให้ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ       
ลกุขึน้ถวำยควำมเคำรพ และเมื่อเสดจ็ ฯ ผำ่นให้ถวำยควำมเคำรพทกุครัง้ ระหวำ่งท่ีทรงทอดผ้ำ ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ        
จะต้องยืนด้วยควำมส ำรวมและหนัหน้ำไปยงัท่ีทรงยืน และรอจนกว่ำจะทรงทอดผ้ำเสร็จและเสดจ็ ฯ กลบัไป
ประทบัพระรำชอำสน์ จงึถวำยควำมเคำรพและนัง่ลงได้ หำกมีพระสงฆ์หลำยชดุผลดัเปล่ียนกนัขึน้สดบัปกรณ์  
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ก็จะทรงทอดผ้ำจนครบ ซึง่ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ จะต้องถวำยควำมเคำรพทกุครัง้ท่ีทรงลกุขึน้จำกท่ีประทบั และเสดจ็ผำ่น 
ทัง้นี ้กรณีทรงถวำยจตปัุจจยัไทยธรรมบชูำกณัฑ์เทศน์ ทรงถวำยสญัญำบตัร พดัยศ และผ้ำไตร ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ  
จะปฏิบตัิตนเชน่เดียวกนั คือขณะทรงถวำยทกุทำ่นต้องยืนตรงรอจนกวำ่จะเสร็จ ในกรณีท่ีมีกำรบ ำเพ็ญ 
พระรำชกศุลทอดผ้ำ สดบัปกรณ์หลำย ๆ เท่ียว พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ  
ให้สมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกฎุรำชกมุำร เสดจ็ ฯ ไปทรงทอดผ้ำไตร ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ ไมต้่องลกุขึน้ยืน 
แตน่ัง่ในทำ่ส ำรวม 
   ๗.๑.๖   พระสงฆ์ถวำยอนโุมทนำ ถวำยอดเิรก และถวำยพระพรลำ  หลงัจำก              
ทรงถวำยจตปัุจจยัไทยธรรม ทรงถวำยเคร่ืองไทยธรรมบชูำกณัฑ์เทศน์ หรือทรงทอดผ้ำและพระสงฆ์สดบัปกรณ์
แล้ว (แล้วแตก่รณี) พระสงฆ์จะถวำยอนโุมทนำ หรือท่ีเรียกวำ่ พิธีกรวดน ำ้ (เร่ิมตัง้แต ่ยะถำ วำริวะหำ ปรูำ …) 
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั หรือผู้แทนพระองค์ ทรงหลัง่ทกัษิโณทก (กรวดน ำ้) ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ ประนมมือไหว้         
เม่ือทรงหลัง่ทกัษิโณทกเสร็จ หำกทรงประนมพระหตัถ์ ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ จะต้องคงประนมมือไว้ เม่ือทรงลดพระหตัถ์ลง 
ให้ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ ลดมือลง แตห่ำกวำ่หลงัจำกทรงหลัง่ทกัษิโณทกแล้ว ไมท่รงประนมพระหตัถ์ ให้ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ  
ลดมือลงได้ 
   เม่ือพระสงฆ์ถวำยอนโุมทนำจบ ประธำนสงฆ์จะถวำยอดิเรกและถวำย 
พระพรลำ (เร่ิมตัง้แต ่อะตเิรกะวสัสะสะตงั ชีวะตุ…) พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัจะทรงประนมพระหตัถ์             
ในขณะประธำนสงฆ์ถวำยอดเิรก ผู้ เข้ำเฝ้ำ ฯ ไมต้่องประนมมือ ทัง้นี ้เน่ืองจำกเป็นกำรถวำยพระพรแด่
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เป็นกำรเฉพำะ ซึง่รวมถึงขณะท่ีมีกำรถวำยพระพรลำด้วย ( แตอ่ยำ่งไรก็ตำม ใน
บำงพระรำชพิธีอำจไมมี่กำรถวำยพระพรลำ เชน่ พระรำชพิธีทรงบ ำเพ็ญพระรำชกศุลถวำยผ้ำพระกฐินตำม 
พระอำรำมหลวงตำ่ง ๆ หรือท่ีเป็นอโุบสถหรือวิหำรในพระอำรำมหลวง หรือวดั เป็นต้น  ซึง่พิธีสงฆ์จะสิน้สดุลง 
เม่ือถวำยอดเิรก แล้วเสดจ็พระรำชด ำเนินกลบั ) 
   ทัง้นี ้ มีข้อสงัเกตวำ่พิธีสงฆ์ท่ีก ำหนดไว้เป็นสว่นหนึง่ของพระรำชพิธีตำ่ง ๆ นัน้  
ในแตล่ะพระรำชพิธีอำจแตกตำ่งกนัไป เชน่ บำงพระรำชพิธีอำจมีกำรเจริญพระพทุธมนต์แตไ่มมี่กำร                    
แสดงพระธรรมเทศนำ รับพระรำชทำนฉนั หรือสดบัปกรณ์ แตบ่ำงพระรำชพิธีอำจมีพิธีสงฆ์บำงอยำ่ง 
หรือทัง้หมด ท่ีกล่ำวมำ ทัง้นี ้จะต้องดหูมำยก ำหนดกำรเป็นหลกั 
  ๗.๒   กำรปฏิบตัทิัว่ไป 
   ๗.๒.๑   กำรปฏิบตัขิองประธำนในพิธี  ณ โต๊ะหมูบ่ชูำ 
    ๗.๒.๑.๑   กำรจดุ ธูป เทียน โดยจดุเทียนเลม่ซ้ำยมือของผู้จดุ และเลม่ 
ขวำมือตำมล ำดบั กบัจดุธูปดอกซ้ำยมือสดุของผู้จดุ และดอกขวำมือตำมล ำดบั 
    ๗.๒.๑.๒   กำรท ำควำมเคำรพธงชำต ิและพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ  
หรือพระบรมฉำยำสำทิสลกัษณ์ ฯ  เม่ือกรำบพระรัตนตรัยแล้วลกุขึน้ยืน ให้ถอยหลงั ๑ ก้ำว ท ำกึ่งซ้ำยหนั 
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แสดงควำมเคำรพธงชำต ิแล้วท ำขวำหนั ถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรมฉำยำ 
สำทิสลกัษณ์ ฯ ตำมล ำดบั 
    ๗.๒.๑.๓   กำรถวำยเคำรพพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรมฉำยำ 
สำทิสลกัษณ์ ฯ และธงชยัเฉลิมพล  เม่ือกรำบพระรัตนตรัยแล้วลกุขึน้ยืน ให้ถอยหลงั ๑ ก้ำว ท ำกึ่งซ้ำยหนั 
ถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรมฉำยำสำทิสลกัษณ์ ฯ แล้วท ำขวำหนัท ำควำมเคำรพ
ธงชยัเฉลิมพล ตำมล ำดบั 
   ๗.๒.๒   งำนพิธีท่ีแตง่เคร่ืองแบบทหำร ก ำหนดให้คำดกระบี่ และมีถงุมือ ให้ปฏิบตัิ
ดงันี ้ 
    ๗.๒.๒.๑   ประธำนในพิธี  ให้ถือกระบี่ด้วยมือซ้ำย โดยจบัท่ีด้ำมกระบี่  
ให้นิว้หวัแมมื่ออยู่บนหวัช้ำง สว่นนิว้อ่ืนเรียงชิดติดกนั จบัด้ำมกระบี่ไว้ ถงุมือวำงทำบอยูใ่ต้หวัแมมื่อ  
ปลำยถงุมือห้อยลงมำทำบกบัโกร่งกระบี่  ในขณะท่ีกรำบพระรัตนตรัย ให้วำงกระบี่ไว้ด้ำนซ้ำยมือ โดยให้ 
โกร่งกระบี่อยู่ด้ำนนอก ด้ำมกระบี่อยูแ่นวเดียวกบัหวัเขำ่ ปลำยกระบี่ชีไ้ปทำงด้ำนหลงั วำงถงุมือบนด้ำมกระบี่ 
และให้นิว้ถงุมืออยูท่ำงหวัช้ำง 
    ๗.๒.๒.๒   ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี  ถือกระบี่เชน่เดียวกบัข้อ ๗.๒.๒.๑ 
ในขณะท่ีประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และกรำบพระรัตนตรัย ให้ปลอ่ยกระบี่ลงข้ำงตวั ยกมือขึน้ประนม                      
ถือถงุมืออยูใ่นมือ โดยให้ปลำยนิว้ถงุมืออยู่ระหวำ่งนิว้หวัแมมื่อกบันิว้ชีมื้อซ้ำย ปลำยนิว้ถงุมือพบัไปทำงซ้ำย                              
และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี กรำบเสร็จ แล้วถือกระบี่ในทำ่เดมิ  ยกเว้นผู้ ท่ีถือสิ่งของ ให้ยืนส ำรวม 
   ๗.๒.๓   งำนพิธีท่ีแตง่เคร่ืองแบบทหำร ไมค่ำดกระบี่ หรืองำนพิธีท่ีไมแ่ตง่                     
เคร่ืองแบบทหำร ให้ปฏิบตัติำมข้อ ๔.๑, ๔.๒ และข้อ ๔.๓ โดยอนโุลม 
   ๗.๒.๔   กำรแสดงควำมเคำรพธงชยัเฉลิมพล 
    ๗.๒.๔.๑   ในกำรเฝ้ำทลูละอองธุลีพระบำท ในโอกำสท่ีมีกองทหำร 
เกียรติยศ ซึง่จะมีกำรเชิญธงชยัเฉลิมพลประจ ำหนว่ยทหำรทกุครัง้ ในกำรนีจ้ะต้องแสดงควำมเคำรพ 
ธงชยัเฉลิมพลทกุครัง้ ท่ีขบวนเชิญธงชยัเฉลิมพลผำ่น หรือเม่ือต้องเดนิผำ่นแถวกองทหำรเกียรตยิศ 
    ๗.๒.๔.๒   ในพิธีถวำยสตัย์ปฏิญำณตนและสวนสนำมของทหำร 
รักษำพระองค์ ก ำหนดให้ผู้ รับเชิญซึง่อยูใ่นพิธีแสดงควำมเคำรพทกุครัง้ท่ีหมูธ่งชยัเฉลิมพลผำ่น ยกเว้น                     
ผู้ รับเชิญ ซึง่อยู่บนพลบัพลำหลงัพระท่ีนัง่ชมุสำยในขณะท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัประทบัอยู่ด้วย 
   ๗.๒.๕   กำรปฏิบตัใินพิธีท่ีจดักองทหำรเกียรติยศ 
    ๗.๒.๕.๑   ให้เจ้ำหน้ำท่ีทกุฝ่ำยท่ีเป็นผู้ปฏิบตัใินพิธี ฝ่ำยอ ำนวยกำร                     
ผู้อ ำนวยกำรพิธี ผู้ประสำนงำนท่ีอยูใ่นบริเวณพิธี ตลอดจนแถวข้ำรำชกำรในพิธีท่ีอยูใ่นบริเวณพิธี                          
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แสดงควำมเคำรพทกุครัง้เม่ือผู้บงัคบักองทหำรเกียรตยิศบอกแสดงควำมเคำรพ โดยปฏิบตัติำมข้อบงัคบัทหำร
วำ่ด้วยกำรเคำรพ และเลิกปฏิบตัเิม่ือผู้บงัคบักองทหำรเกียรตยิศบอก เรียบ-อำวธุ 
    ๗.๒.๕.๒   ให้ผู้ เข้ำร่วมพิธี หรือแขกท่ีเชิญมำร่วมพิธี หรือผู้ ท่ีอยูใ่นเตน็ท์พิธี 
แสดงควำมเคำรพเม่ือกองทหำรเกียรตยิศบรรเลงเพลงเคำรพ และเลิกกำรเคำรพเมื่อสิน้เสียงเพลงเคำรพ 
    ๗.๒.๕.๓   ในกรณีท่ีมีกำรจดักองทหำรเกียรติยศ ซึง่มีกำรเชิญธงชยั             
เฉลิมพลประจ ำหนว่ยทหำรด้วย  ในกำรนี ้เจ้ำหน้ำท่ีทกุฝ่ำยและผู้ เข้ำร่วมพิธี ตำมข้อ ๗.๒.๕.๑ และ ๗.๒.๕.๒ 
จะต้องแสดงควำมเคำรพธงชยัเฉลิมพลทกุครัง้ ท่ีขบวนธงชยัเฉลิมพลผำ่น หรือเม่ือต้องเดนิผำ่นกองทหำร       
เกียรติยศ 
   ๗.๒.๖   กำรกรำบ ณ ท่ีบชูำ หรือกรำบพระสงฆ์ ให้กรำบ ๓ ครัง้ กรำบด้วยควำม 
ตัง้ใจ และศรัทธำ โดยแบมือ 
   ๗.๒.๗   กำรประนมมือ ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี พงึประนมมือ เม่ือ 
    ๗.๒.๗.๑   ประธำนในพิธีจดุธูป เทียน บชูำพระรัตนตรัย กรำบพระรัตนตรัย                     
และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี กรำบเสร็จ และพงึประนมมือเม่ือประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย เม่ือเสร็จพิธี                   
และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี กรำบเสร็จ 
    ๗.๒.๗.๒   กำรรับศีล ประนมมือเม่ือผู้อ ำนวยกำรพิธีอำรำธนำศีล                 
“มะยงั ภนัเต…” ตลอดไปจนพระสงฆ์ให้ศีลจบ จงึลดมือลง 
    ๗.๒.๗.๓   กำรฟังพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ ประนมมือเม่ือผู้อ ำนวยกำร
พิธีอำรำธนำพระปริตร “วิปัตตปิะฏิพำหำยะ…” ตลอดไปจนพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์จบ จงึลดมือลง 
    ๗.๒.๗.๔   กำรฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ  ประนมมือเม่ือ
ผู้อ ำนวยกำรพิธีอำรำธนำธรรม “พรหมำ จะ โลกำ…” ตลอดไปจนกวำ่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำจบ จงึลด
มือลง  
แตมี่ข้อยกเว้นท่ีควรปฏิบตัไิด้คือ ประนมมือเม่ือผู้ อ ำนวยกำรพิธีอำรำธนำธรรม และเม่ือพระสงฆ์แสดงพระธรรม
เทศนำได้กลำ่วบทนะโม ฯ ๓ ครัง้ ยกค ำบำลีพทุธศำสนสภุำษิต ขึน้เป็นอเุทศ หรือนิเขปบท และเร่ิมแสดงธรรม
เป็นภำษำไทย จงึลดมือลง นัง่ฟังด้วยอำกำรสงบ ส ำรวม  เม่ือพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำจบ จงึยกมือขึน้     
จบ ๑ ครัง้ เป็นกำรแสดงสำธุกำร และรับฟังพระสงฆ์ให้พร  
    ๗.๒.๗.๕   กรณีพดูและสนทนำกบัพระเถระผู้ใหญ่ ตำมประเพณี 
ของชำวพทุธ ผู้ เป็นคฤหสัถ์ต้องประนมมือทกุครัง้ 
    ๗.๒.๗.๖   กรณีเข้ำเฝ้ำสมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปริณำยก  
ขณะกรำบทลู รับประทำนพร หรือรับประทำนประพรมน ำ้พระพทุธมนต์ ให้ประนมมือทกุครัง้ 
    ๗.๒.๗.๗   กำรปฏิบตัเิม่ือพระสงฆ์อนโุมทนำ 

๗.๒.๗.๗ (๑)   ประธำนในพิธี … 
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     ๗.๒.๗.๗ (๑)   ประธำนในพิธี หรือเจ้ำภำพกรวดน ำ้ เม่ือ
ประธำนสงฆ์อนโุมทนำ วำ่ “ยะถำ วำริวะหำ…”  เม่ือประธำนสงฆ์อนโุมทนำถึง “มะณิ โชตริะโส ยะถำ”                
ให้เทน ำ้ให้หมด แล้วประนมมือรับพรจำกพระสงฆ์ตอ่ไปจนจบ แล้วกรำบพระรัตนตรัย ๓ ครัง้ 
     ๗.๒.๗.๗ (๒)   ผู้ เข้ำร่วมพิธีประนมมือตัง้แตป่ระธำนสงฆ์
อนโุมทนำ จนประธำนในพิธี หรือเจ้ำภำพกรำบเสร็จ จงึลดมือลง 

 ข้อ ๘   กำรปฏิบตัขิองประธำนในพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี ในโอกำสตำ่ง ๆ  
           ๘.๑   ประธำนในพิธี 
   ๘.๑.๑   เม่ือเดนิทำงถึงบริเวณพิธี หรือสถำนท่ีจดังำน หยดุรับกำรเคำรพ                       
ณ จดุท่ีก ำหนด หรือขึน้ยืนบนแทน่รับกำรเคำรพ และมีกำรบรรเลงเพลงเคำรพ ให้ประธำนในพิธี 
รับกำรเคำรพจนกวำ่จะสิน้เสียงเพลงเคำรพ   ประธำนในพิธีปฏิบตักิิจตำมก ำหนดกำร  และเดนิทำงกลบั 
   ๘.๑.๒   ในกรณีเป็นประธำนในพิธีเปิด-ปิดงำน เปิด-ปิดกำรศกึษำ เปิด-ปิดกำร        
อบรม ฯลฯ   
    ๘.๑.๒.๑   เม่ือเดนิทำงถึงบริเวณพิธี หยดุยืน ณ จดุท่ีก ำหนด หรือขึน้ยืน     
บนแทน่รับกำรเคำรพ  และรับกำรเคำรพ เม่ือผู้อ ำนวยกำรพิธีบอกแสดงควำมเคำรพ  ไมบ่รรเลงเพลงเคำรพใด ๆ   
    ๘.๑.๒.๒   ประธำนในพิธีปฏิบตักิิจตำมก ำหนดกำร  ในกรณีประธำนในพิธี
กลำ่วเปิด-ปิดงำน เปิด-ปิดกำรศกึษำ เปิด-ปิดกำรอบรม และมีกำรบรรเลงเพลงเคำรพ ให้แสดงควำมเคำรพ        
จนกวำ่จะสิน้เสียงเพลงเคำรพ 
    ๘.๑.๒.๓   ประธำนในพิธี เดินทำงกลบั ดริุยำงค์ไมบ่รรเลงเพลงเคำรพใด ๆ 
เพียงแตผู่้อ ำนวยกำรพิธีบอกแสดงควำมเคำรพ  
  ๘.๒   ผู้ เข้ำร่วมพิธี 
           ๘.๒.๑   เม่ือประธำนในพิธีเดนิทำงมำถึงบริเวณพิธี หรือสถำนท่ีจดังำน และมีกำร
บรรเลงเพลงเคำรพ   ให้ผู้ เข้ำร่วมพิธีแสดงควำมเคำรพจนกวำ่จะสิน้เสียงเพลงเคำรพ และแสดงควำมเคำรพ
ประธำนในพิธี เม่ือเดนิทำงกลบั   
   ๘.๒.๒   ในกรณีท่ีเป็นประธำนในพิธีเปิด-ปิดงำน เปิด-ปิดกำรศกึษำ เปิด-ปิดกำร       
อบรม ฯลฯ  
     ๘.๒.๒.๑  ให้ผู้ เข้ำร่วมพิธีแสดงควำมเคำรพ เม่ือผู้อ ำนวยกำรพิธี 
บอกแสดงควำมเคำรพ   
     ๘.๒.๒.๒  ให้ผู้ เข้ำร่วมพิธีแสดงควำมเคำรพ หลงัจำกประธำนในพิธี 
กลำ่วให้โอวำท กล่ำวเปิด-ปิดงำน  เปิด-ปิดกำรศกึษำ เปิด-ปิดกำรอบรม ฯลฯ และมีกำรบรรเลงเพลงเคำรพ         
จนกวำ่จะสิน้เสียงเพลงเคำรพ 

๘.๒.๒.๓  ให้ผู้ เข้ำร่วมพิธี … 
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     ๘.๒.๒.๓  ให้ผู้ เข้ำร่วมพิธีแสดงควำมเคำรพประธำนในพิธี  
เม่ือผู้อ ำนวยกำรพิธีบอกแสดงควำมเคำรพ ขณะประธำนในพิธีเดนิทำงกลบั 

 ข้อ ๙    กำรตัง้โต๊ะหมู่บชูำ พึงปฏิบตัิดงันี ้
  ๙.๑  ให้ตัง้โต๊ะหมู่บชูำ มีพระพทุธรูป ธงชำต ิและพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรม
ฉำยำสำทิสลกัษณ์ ฯ ในพิธีกำรท่ีเก่ียวข้องกบัสถำบนัหลกัของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ หรือพิธีกำรท่ี                  
เก่ียวข้องกบัขวญั ก ำลงัใจของบคุคลภำยในหนว่ย เชน่ งำนพิธีตำ่ง ๆ ของโรงเรียนหรือสถำบนั งำนเปิด
ประชมุสมัมนำ งำนมอบปริญญำบตัร ประกำศนียบตัร หรือวฒุิบตัรตำ่ง ๆ ดงันี  ้
   ๙.๑.๑   พิธีประดบัเคร่ืองหมำยยศ 
   ๙.๑.๒   พิธีมอบเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
   ๙.๑.๓   พิธีเกษียณอำยรุำชกำร 
   ๙.๑.๔   พิธีเปิดกำรศกึษำอบรม 
   ๙.๑.๕   พิธีปิดกำรศกึษำอบรม 
            ๙.๑.๖   พิธีประดบัเคร่ืองหมำยควำมสำมำรถ 
       ๙.๑.๗   พิธีมอบทนุกำรศกึษำ 
   ๙.๑.๘   พิธีรับ-สง่หน้ำท่ีผู้บงัคบับญัชำ เฉพำะท่ีจดัขึน้ในอำคำร    
  ๙.๒   ให้ตัง้โต๊ะหมูบ่ชูำ มีพระพทุธรูป พระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ หรือพระบรมฉำยำ 
สำทิสลกัษณ์ ฯ และธงชยัเฉลิมพล ในพิธีทำงกำรทหำร ตำมแบบธรรมเนียมทหำรท่ีก ำหนดไว้ 
  ๙.๓   ให้ตัง้โต๊ะหมูบ่ชูำมีพระพทุธรูป ในพิธีท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั                             
เสดจ็พระรำชด ำเนินเป็นองค์ประธำน หรือโปรดเกล้ำ ฯ ให้ผู้แทนพระองค์มำในงำน เช่น พิธีพระรำชทำน 
ปริญญำบตัร พิธีเปิดพระบรมรำชำนสุำวรีย์ เป็นต้น  พิธีท่ีเน่ืองด้วยวนัส ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ เชน่  
พิธีมำฆมชูำ พิธีวิสำขบชูำ พิธีอำสำฬหบชูำ และพิธีท่ีมีจดุมุง่หมำยเพ่ือเป็นสิริมงคล เชน่ พิธีวำงศลิำฤกษ์  
พิธีเปิดอำคำรสถำนท่ี งำนมงคลสมรส งำนท ำบญุอำย ุงำนขึน้บ้ำนใหม ่ดงันี ้
   ๙.๓.๑   พิธีท ำบญุวนัท่ีระลึกกองทพัอำกำศ 
   ๙.๓.๒   พิธีพทุธบชูำในวนัส ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ 
   ๙.๓.๓   พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน 
   ๙.๓.๔   พิธีถวำยผ้ำกฐินสำมคัคี 
   ๙.๓.๕   พิธีถวำยผ้ำป่ำสำมคัคี 
   ๙.๓.๖   พิธีท ำบญุวนัสถำปนำหนว่ย 
 

๙.๓.๗   พิธีท ำบญุ … 
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   ๙.๓.๗   พิธีท ำบญุวนัสงกรำนต์ 
   ๙.๓.๘   พิธีท ำบญุฉลองพระรำชภฏั 
   ๙.๓.๙   พิธีฟังพระธรรมเทศนำ 
   ๙.๓.๑๐   พิธีฟังธรรมบรรยำย 
   ๙.๓.๑๑   พิธีถวำยสงัฆทำน 
   ๙.๓.๑๒   พิธียกป้ำยอำคำร 
   ๙.๓.๑๓   พิธีเปิดป้ำยอำคำรสถำนท่ี 
   ๙.๓.๑๔   พิธีขอขมำลำอปุสมบท 
   ๙.๓.๑๕   พิธีเทศน์สอนนำค 
   ๙.๓.๑๖   พิธีบรรจเุคร่ืองบิน / รถรบเข้ำประจ ำกำร 
   ๙.๓.๑๗   พิธีบ ำเพ็ญกศุลศพ 
  ๙.๔   ไมต้่องตัง้โต๊ะหมูบ่ชูำ ได้แก่ งำนประชมุนำนำชำติ งำนท่ีไมเ่ก่ียวกบัพระพทุธศำสนำ 
งำนประชมุคณะกรรมกำรหรือคณะอนกุรรมกำรตำมปกติ 

 ข้อ ๑๐   งำนพิธีท่ีทำงรำชกำรก ำหนดขึน้ตำมประเพณีนิยม ซึง่มีรำยละเอียดปลีกยอ่ย
นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบนี ้ให้สว่นรำชกำรนัน้ ๆ ก ำหนดรำยละเอียดได้ตำมควำมเหมำะสม 

 ข้อ ๑๑   กรณีท่ีข้ำรำชกำรในสงักดักองทพัอำกำศ ไปร่วมงำนพิธีกบัสว่นรำชกำรอ่ืน ๆ  
ของกระทรวงกลำโหม ให้ถือปฏิบตัิตำมท่ีสว่นรำชกำรนัน้ ๆ ก ำหนด 

 ข้อ ๑๒   ให้เจ้ำกรมยทุธศกึษำทหำรอำกำศ กองบญัชำกำรฝึกศกึษำทหำรอำกำศ รักษำกำร 
ให้เป็นไปตำมระเบียบนี ้

              ประกำศ  ณ  วนัท่ี  ๑๓  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๔๕ 

      (ลงช่ือ)  พลอำกำศเอก  ปอง   มณีศลิป์ 
         (ปอง   มณีศลิป์) 
                      ผู้บญัชำกำรทหำรอำกำศ 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก 

ประกอบระเบียบกองทพัอำกำศวำ่ด้วยกำรปฏิบตัใินงำนพิธี พ.ศ.๒๕๔๕ 
----------------------- 

 
 ล ำดบัขัน้ตอนกำรปฏิบตัิอ่ืน ๆ ในงำนพิธีท่ีไมมี่พิธีสงฆ์ 
 ๑.   ประดบัเคร่ืองหมำยยศ  รำยละเอียดตำมผนวก ก - ๑ 
 ๒.   พิธีเปิดกำรศกึษำอบรม  รำยละเอียดตำมผนวก ก - ๒ 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก - ๑ 
ก ำหนดกำร 

พิธีประดบัเคร่ืองหมำยยศ 
ณ……………………….. 

วนัท่ี………เดือน…………..พ.ศ………… 
--------------------------- 

เวลำ……….  -  ผู้ เข้ำรับกำรประดบัเคร่ืองหมำยยศ และผู้ เข้ำร่วมพิธี พร้อมท่ีสถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  ประธำนในพิธีมำถึงสถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  ผู้อ ำนวยกำรพิธี บอกแสดงควำมเคำรพ 
  -  ประธำนในพิธีจดุธูป เทียน บชูำและกรำบพระรัตนตรัย แสดงควำมเคำรพธงชำต ิ 
      ถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ แล้วยืน ณ จดุท่ีก ำหนด 
  -  ผู้ เข้ำพิธีและผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และลดมือลงเม่ือ 
      ประธำนในพิธีกรำบเสร็จ 
  -  ผู้อ ำนวยกำรพิธี  อำ่นค ำสัง่แตง่ตัง้ยศ และเรียนเชิญประธำนในพิธี ประดบั 
      เคร่ืองหมำยยศ 
  -  ผู้ เข้ำพิธี เข้ำรับกำรประดบัเคร่ืองหมำยยศตำมล ำดบั 
  -  ประธำนในพิธี ประดบัเคร่ืองหมำยยศและให้โอวำท จบแล้ว 
  -  เจ้ำหน้ำท่ีเปิดเพลงมหำฤกษ์ 
  -  ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย แสดงควำมเคำรพธงชำต ิและถวำยควำมเคำรพ 
      พระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ 

  -  ผู้ เข้ำพิธีและผู้ เข้ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลง 
                เม่ือประธำนในพิธีกรำบเสร็จ 

  -  ผู้อ ำนวยกำรพิธี บอกแสดงควำมเคำรพ 
  -  ประธำนในพิธี เชิญผู้ เข้ำร่วมพิธีแสดงควำมยินดีตอ่ผู้ ท่ีได้รับกำรประดบัเคร่ืองหมำยยศ 
  -  เสร็จพิธี 
 
(พิธีมอบเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ พิธีเกษียณอำยรุำชกำร พิธีประดบัเคร่ืองหมำยควำมสำมำรถ และพิธีมอบ         
ทนุกำรศกึษำ มีขัน้ตอนเชน่เดียวกบัพิธีประดบัเคร่ืองหมำยยศ) 
 
 
 
 



 
ผนวก ก – ๒ 
ก ำหนดกำร 

พิธีเปิดกำรศกึษำอบรม 
ณ……………………….. 

วนัท่ี………..เดือน…………พ.ศ………… 
------------------------ 

เวลำ……….. -  ผู้ เข้ำรับกำรศกึษำอบรม และผู้ เข้ำร่วมพิธี พร้อมท่ีสถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  ประธำนในพิธีมำถึงสถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  ผู้อ ำนวยกำรพิธี บอกแสดงควำมเคำรพ 
  -  ประธำนในพิธีจดุธูป เทียน บชูำและกรำบพระรัตนตรัย ท ำควำมเคำรพธงชำต ิ 
      ถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลกัษณ์ ฯ แล้วมำยืน ณ ท่ีท่ีก ำหนด 
  -  ผู้ เข้ำพิธีและผู้ เข้ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และลดมือลงเม่ือ 
      ประธำนในพิธีกรำบเสร็จ 
  -  ผู้ เข้ำรับกำรศกึษำอบรม และผู้ เข้ำร่วมพิธีนัง่ลง 
  -  ผู้ รับผิดชอบกำรศกึษำอบรม กลำ่วรำยงำน 
  -  ประธำนในพิธี กลำ่วเปิดกำรศกึษำอบรม จบแล้ว 
  -  เจ้ำหน้ำท่ีเปิดเพลงมหำฤกษ์ 
  -  ผู้ เข้ำรับกำรศกึษำอบรมและผู้ เข้ำร่วมพิธี ยืนตรง 
  -  ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย แสดงควำมเคำรพธงชำต ิและถวำยควำมเคำรพพระบรม 
      ฉำยำลกัษณ์ ฯ 
  -  ผู้ เข้ำพิธีและผู้ เข้ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลง 
                            เม่ือประธำนในพิธีกรำบเสร็จ 
  -  ผู้ เข้ำรับกำรศกึษำอบรมและผู้ เข้ำร่วมพิธียืนตรงด้วยอำกำรส ำรวม จนกวำ่ประธำนในพิธี            
      จะออกจำกสถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  เสร็จพิธี 
 
(พิธีปิดกำรศกึษำอบรม พิธีเปิด-ปิดกำรประชมุ มีขัน้ตอนเหมือนพิธีเปิดกำรศกึษำอบรมทกุประกำร แตพ่ิธีปิด
กำรศกึษำอบรมมีแจกวฒุิบตัร แล้วให้โอวำท แล้วกล่ำวปิดกำรศกึษำอบรม นอกนัน้เชน่เดียวกนั) 
 
 
 
 



 
ผนวก ข 

ประกอบระเบียบกองทพัอำกำศวำ่ด้วยกำรปฏิบตัใินพิธี พ.ศ.๒๕๔๕ 
----------------------- 

ล ำดบัขัน้ตอนกำรปฏิบตัิอ่ืน ๆ ในงำนพิธีท่ีมีพิธีสงฆ์ 
 
 ๑.   พิธีท ำบญุวนัท่ีระลกึกองทพัอำกำศ รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๑ 
 ๒.   พิธีท ำบญุวนัสงกรำนต์ รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๒ 
 ๓.   พิธีเปิดป้ำยอำคำรสถำนท่ี รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๓ 
 ๔.   พิธีถวำยสงัฆทำน รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๔ 
 ๕.   พิธีสวดพระอภิธรรมศพ รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๕ 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ข – ๑ 
ก ำหนดกำร 

พิธีท ำบญุวนัท่ีระลึกกองทพัอำกำศ 
ณ ……………………….. 

วนั…….ท่ี  ๒๗  มีนำคม  ๒๕……. 
----------------------- 

เวลำ……..  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี พร้อม ณ ห้องรับรองกองทพัอำกำศ 
  -  ประธำนในพิธี (ผู้บญัชำกำรทหำรอำกำศหรือผู้แทน) มำถึงบริเวณพิธี จดุธูป เทียน บชูำ 
      และกรำบพระรัตนตรัย 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี 
      กรำบเสร็จ 
  -  ประธำนในพิธีกลบัมำนัง่ ณ ท่ีรับรอง 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล (ผู้ เข้ำร่วมพิธีประนมมือ) 
  -  ประธำนสงฆ์ให้ศีล 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำพระปริตร 
  -  พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ จบแล้ว 
  -  อนศุำสนำจำรย์ลำดภษูำโยง 
  -  ประธำนในพิธีจดุธูป เทียน ท่ีเคร่ืองทองน้อยโต๊ะหมูบ่ชูำพระบดิำกองทพัอำกำศ และกรำบ 
      สกักำระ (กรำบไมแ่บมือ) 
  -  ประธำนในพิธี นำยทหำรผู้ ใหญ่ และแขกรับเชิญ ทอดผ้ำบงัสกุลุ 
  -  พระสงฆ์พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุ (ผู้ เข้ำร่วมพิธีประนมมือ) 
  -  อนศุำสนำจำรย์เก็บภษูำโยง 
  -  เจ้ำหน้ำท่ีเทียบเคร่ืองไทยธรรม 
  -  ประธำนในพิธี ถวำยเคร่ืองไทยธรรม 
  -  พระสงฆ์อนโุมทนำ 
  -  ประธำนในพิธี กรวดน ำ้ รับพร 
  -  เจ้ำหน้ำท่ีเก็บเคร่ืองไทยธรรม 
  -  ประธำนสงฆ์ ประพรมน ำ้พระพทุธมนต์แก่ประธำนในพิธีและผู้ เข้ำร่วมพิธี 
  -  พระสงฆ์เจริญชยัมงคลคำถำ 
  -  ประธำนสงฆ์กลบัมำนัง่บนอำสน์สงฆ์ 
  -  ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย และกรำบพระสงฆ์ 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธีกรำบเสร็จ 
  -  เสร็จพิธี 



- ๒ - 
 
(พิธีท ำบญุวนัสถำปนำหนว่ยตำ่ง ๆ ในกองทพัอำกำศ มีก ำหนดกำรเชน่เดียวกนักบั พิธีวนัท่ีระลกึ 
กองทพัอำกำศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข – ๒ 
ก ำหนดกำร 

พิธีท ำบญุวนัสงกรำนต์ 
ณ…………………. 

วนั………..ท่ี…….เดือน………..พ.ศ………. 
--------------------- 

เวลำ……..  -  ข้ำรำชกำร ลกูจ้ำง ครอบครัว พร้อม ณ มณฑลพิธี 
  -  พระสงฆ์พร้อมบนอำสน์สงฆ์ 
  -  ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี จดุธูป เทียนบชูำและกรำบพระรัตนตรัย แล้วนัง่  
      ณ ท่ีท่ีรับรอง 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี 
      กรำบเสร็จ 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล 
  -  ประธำนสงฆ์ ให้ศีล 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำพระปริตร 
  -  พระสงฆ์ เจริญพระพทุธมนต์ จบแล้ว 
  -  อนศุำสนำจำรย์ ลำดภษูำโยง 
  -  ประธำนในพิธี ทอดผ้ำบงัสกุลุ 
  -  พระสงฆ์ พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุ  
  -  ประธำนในพิธี ถวำยเคร่ืองไทยธรรม 
  -  พระสงฆ์ อนโุมทนำ 
  -  ประธำนในพิธี กรวดน ำ้ รับพร 
  -  พระสงฆ์ ประพรมน ำ้พระพทุธมนต์ 
                         -  ประธำนในพิธีกรำบพระรัตนตรัย และกรำบพระสงฆ์ 
                         -  พระสงฆ์เดนิทำงกลบั 
  -  ประธำนในพิธี สรงน ำ้พระพทุธรูป และปล่อยนก ปล่อยปลำ 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี สรงน ำ้พระพทุธรูป รดน ำ้ด ำหวัผู้ ใหญ่และเลน่น ำ้สงกรำนต์ตำมประเพณี 
  -  เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 



ผนวก ข – ๓ 
ก ำหนดกำร 

พิธีเปิดป้ำยอำคำรสถำนท่ี 
ณ…………………. 

วนั………..ท่ี…….เดือน………..พ.ศ………. 
--------------------- 

เวลำ……..  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธีพร้อม ณ สถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  พระสงฆ์พร้อมบนอำสน์สงฆ์ 
  -  ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี จดุธูป เทียนบชูำและกรำบพระรัตนตรัย 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขึน้ขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี 
      กรำบเสร็จ 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล 
  -  ประธำนสงฆ์ ให้ศีล 
  -  ผู้อ ำนวยกำรพิธี กลำ่วรำยงำนและเชิญประธำนในพิธีเปิดป้ำย 
  -  ประธำนในพิธีเปิดแพรคลมุป้ำย 
  -  พระสงฆ์เจริญชยัมงคลคำถำ 
  -  ดริุยำงค์ บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
  -  พระสงฆ์ ประพรมน ำ้พระพทุธมนต์ และเจิมป้ำย 
  -  ประธำนในพิธี ถวำยเคร่ืองไทยธรรม 
  -  พระสงฆ์ อนโุมทนำ 
  -  ประธำนในพิธี กรวดน ำ้ รับพร 
  -  พระสงฆ์ ประพรมน ำ้พระพทุธมนต์ 
  -  ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย และกรำบพระสงฆ์ 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี 
                            กรำบเสร็จ 
  -  เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข – ๔ 
ก ำหนดกำร 

พิธีถวำยสงัฆทำน 
ณ…………………. 

วนั………..ท่ี…….เดือน………..พ.ศ………. 
--------------------- 

เวลำ……..  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธีพร้อม ณ สถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  พระสงฆ์พร้อมบนอำสน์สงฆ์ 
  -  ประธำนในพิธี จดุธูป เทียนบชูำและกรำบพระรัตนตรัย 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขึน้ขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี 
      กรำบเสร็จ 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล 
  -  ประธำนสงฆ์ ให้ศีล 
  -  อนศุำสนำจำรย์ กลำ่วน ำถวำยสงัฆทำน 
      -  ประธำนในพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธีถวำยเคร่ืองสงัฆทำนแดพ่ระสงฆ์ 
  -  พระสงฆ์ อนโุมทนำ 
  -  ประธำนในพิธี กรวดน ำ้ รับพร 
  -  ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย และกรำบพระสงฆ์ 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี 
                            กรำบเสร็จ 
  -  เสร็จพิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข – ๕ 
ก ำหนดกำร 

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ 
ณ…………………. 

วนั………..ท่ี…….เดือน………..พ.ศ………. 
--------------------- 

เวลำ……..  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธีพร้อมท่ีศำลำสวดพระอภิธรรม 
  -  พระสงฆ์พร้อมบนอำสน์สงฆ์ 
  -  ประธำนในพิธี มำถึง จดุธูป เทียนบชูำและกรำบพระรัตนตรัย จดุธูป เทียนท่ีโต๊ะ 
                            ตัง้ตู้พระอภิธรรม   ถ้ำมีแทน่กรำบ กรำบ ๓ ครัง้ ถ้ำไมมี่แทน่กรำบ น้อมไหว้ ๑ ครัง้  
                            จดุธูป เทียน เคร่ืองทองน้อยหน้ำหีบศพหรือโกศศพ ค ำนบัหรือกรำบไมแ่บมือ   
                            หรือยืนตรงส ำรวมจิต แล้วไปนัง่ ณ ท่ีรับรอง 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขึน้ขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี 
      กรำบเสร็จ 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล 
  -  ประธำนสงฆ์ ให้ศีล 
  -  พระสงฆ์ สวดพระอภิธรรม จนจบ  
  -  ประธำนในพิธี ทอดผ้ำบงัสกุลุ 
  -  พระสงฆ์ พิจำรณำผ้ำบงัสกุลุ 
  -  ประธำนในพิธี และเจ้ำภำพ ถวำยเคร่ืองไทยธรรม 
  -  พระสงฆ์ อนโุมทนำ 
  -  ประธำนในพิธี กรวดน ำ้ รับพร 
  -  ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย กรำบพระสงฆ์ เคำรพศพ ลำเจ้ำภำพ  
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี 
                            กรำบเสร็จ 
  -  เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค 
ประกอบระเบียบกองทพัอำกำศวำ่ด้วยกำรปฏิบตัใินงำนพิธี พ.ศ.๒๕๔๕ 

----------------------- 
 

ล ำดบัขัน้ตอนกำรปฏิบตัใินงำนพิธีอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกพิธีในผนวก ก และผนวก ข 
 ๑.   พิธีฟังพระธรรมเทศนำ รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๑ 
 ๒.   พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน รำยละเอียดตำมผนวก ค - ๒ 
 ๓.   พิธีในวนัมำฆบชูำ วนัวิสำขบชูำ และวนัอำสำฬหบชูำ  รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๓ 
 ๔.   พิธีขอขมำก่อนอปุสมบท รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๔
 ๕.   พิธีถวำยผ้ำป่ำสำมคัคี รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๕ 
 ๖.   พิธีสงฆ์ในพิธีเกษียณอำยขุ้ำรำชกำรชัน้สญัญำบตัร      รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๖ 
   ๗.   พิธีเกษียณอำยขุ้ำรำชกำรชัน้สญัญำบตัร                     รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๗ 
 

------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค – ๑ 
ก ำหนดกำร 

พิธีฟังพระธรรมเทศนำ 
ณ……………………….. 

วนั………ท่ี………..เดือน………….พ.ศ…………. 
----------------------- 

เวลำ……….. -  พระสงฆ์ ประธำนในพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณสถำนท่ีฟังธรรม 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำพระสงฆ์ขึน้ธรรมำสน์ 
  -  ประธำนในพิธีจดุธูป เทียนบชูำ และกรำบพระรัตนตรัย 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธีลกุขึน้ยืนประนมมือเม่ือประธำนในพิธีจดุธูป เทียน 
  -  อนศุำสนำจำรย์ น ำกลำ่วค ำบชูำ แผเ่มตตำ เชิญผู้ เข้ำร่วมพิธีนัง่ แล้วอำรำธนำศีล 
  -  พระสงฆ์ให้ศีล 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำธรรม 
  -  พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ จบแล้ว 
  -  ประธำนในพิธีถวำยเคร่ืองกณัฑ์ 
  -  ประธำนในพิธีกรำบพระรัตนตรัย ผู้ เข้ำร่วมพิธีลกุขึน้ยืนประนมมือ น้อมไหว้ และลดมือลง 
      พร้อมกนั 
  -  เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค – ๒ 
ก ำหนดกำร 

พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน 
ณ……………………….. 

วนั………ท่ี………..เดือน………….พ.ศ…………. 
----------------------- 

เวลำ……….. -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี พร้อมทัง้ภำยในและภำยนอกพระอโุบสถ 
  -  ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณหน้ำพระอโุบสถ 
  -  เดนิตรงไปท่ีโต๊ะหมู ่ซึง่ประดษิฐำนพระบรมฉำยำลกัษณ์ ถวำยค ำนบั เปิดกรวย                
     ครอบกระทงดอกไม้บนเทียนแพออกแล้ว ถวำยค ำนบั (วงโยธวำทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญ 
     พระบำรมี) ถวำยค ำนบัอีกครัง้หนึง่ 
                         -  ผู้ เข้ำร่วมพิธียืนขึน้ขณะท่ีวงโยธวำทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
  -  ประธำนในพิธี รับผ้ำไตรพระกฐินพระรำชทำนจำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ีหน้ำประตพูระอโุบสถ  
                             แล้วน ำเข้ำไปในพระอโุบสถ (ผู้ เข้ำร่วมพิธียืนขึน้) วำงผ้ำไตรพระกฐินพระรำชทำน 
                            บนพำนแวน่ฟ้ำตรงหน้ำพระสงฆ์รูปท่ี ๒ 
  -  จดุธูป เทียนบชูำพระรัตนตรัยท่ีโต๊ะหมู่บชูำหน้ำพระประธำนแล้วกรำบ (ผู้ เข้ำร่วมพิธี 
     ประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธีกรำบเสร็จ)  
  -  กลบัไปท่ีพำนแว่นฟ้ำ หยิบผ้ำหม่พระประธำนมอบให้ไวยำวจักรของวดั 
  -  ยกผ้ำไตรพระกฐินพระรำชทำน อุ้มประคอง ประนมมือ หนัหน้ำไปทำงพระประธำนแล้ว 
     กลำ่ว นโม ๓ จบ 
  -  หนัหน้ำไปทำงพระสงฆ์ กลำ่วค ำถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน 
  -  วำงผ้ำไตรพระกฐินพระรำชทำนบนพำนแวน่ฟ้ำ ยกถวำยพระสงฆ์รูปท่ี ๒ ถวำย 
     พำนเทียนปำตโิมกข์แดพ่ระสงฆ์รูปเดมิ แล้วนัง่ ณ ท่ีรับรอง (ผู้ เข้ำร่วมพิธีนัง่ลง) 
  -  พระสงฆ์ประกอบพิธีอปุโลกนกรรม 
                         -  ประธำนในพิธีถวำยบริวำรผ้ำพระกฐิน 
  -  ประธำนสงฆ์ ออกไปครองผ้ำพระกฐินพระรำชทำนแล้วกลบัเข้ำนัง่ท่ีเดมิ 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ร่วมกนัถวำยเคร่ืองไทยธรรม 
  -  ประธำนในพิธี ถวำยใบปวำรณำปัจจยับ ำรุงวดัแดเ่จ้ำอำวำส 
  -  พระสงฆ์ อนโุมทนำ 
  -  ประธำนในพิธี กรวดน ำ้ รับพร กรำบพระประธำน (ผู้ เข้ำร่วมพิธีลกุยืนประนมมือ)  
                            กรำบลำเจ้ำอำวำส 
  -  เสร็จพิธี 
 



ผนวก ค - ๓ 
ก ำหนดกำร 

ประกอบพิธีในวนัมำฆบชูำ, วนัวิสำขบชูำ และวนัอำสำฬหบชูำ 
ณ……………………….. 

วนั………ท่ี………..เดือน………….พ.ศ…………. 
----------------------- 

เวลำ ๐๖๒๐  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี พร้อมท่ีบริเวณหน้ำพระอโุบสถ 
เวลำ ๐๖๓๐  -  ประธำนในพิธี (ผู้บญัชำกำรทหำรอำกำศหรือผู้แทน) มำถึงบริเวณพิธี 
  -  ผู้ควบคมุแถว บอกแสดงควำมเคำรพ 
  -  ประธำนในพิธี จดุธูป เทียนบชูำและกรำบพระรัตนตรัย ถวำยเคร่ืองไทยธรรมแดพ่ระสงฆ์  
      แล้วมำยืน ณ ท่ีท่ีก ำหนด 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือโดยมีเคร่ืองสกักำระในมือ ตัง้แตป่ระธำนในพิธีจดุธูป เทียน 
  -  อนศุำสนำจำรย์ เผดียงพระสงฆ์ให้โอวำท 
  -  พระสงฆ์ ให้โอวำทโดยสงัเขป เม่ือจบแล้ว ผู้ เข้ำร่วมพิธีทัง้หมดเปลง่เสียง “สำธุ” พร้อมกนั 
  -  อนศุำสนำจำรย์ น ำไหว้พระสวดมนต์ กลำ่วค ำแผเ่มตตำ กลำ่วถวำยพระรำชกศุล จบแล้ว 
      เรียนเชิญประธำนในพิธีเดินน ำประทกัษิณรอบพระอโุบสถ 
  -  ประธำนในพิธี ออกเดนิน ำขบวนประทกัษิณรอบพระอโุบสถ ครบ ๓ รอบแล้ว วำงเคร่ือง 
      สกักำระบนพำน แล้วตกับำตรพระสงฆ์ 
  -  เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค – ๔ 
ก ำหนดกำร 

พิธีขอขมำก่อนอปุสมบท 
ณ……………………….. 

วนั………ท่ี…...เดือน……….พ.ศ……… 
----------------------- 

เวลำ……….  -  ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี พร้อม ณ สถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  ประธำนในพิธี มำถึงสถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  เจ้ำหน้ำท่ี บอกแสดงควำมเคำรพ 
  -  ประธำนในพิธี จดุธูป เทียนบชูำและกรำบพระรัตนตรัย 
  -  ผู้ เข้ำพิธีและผู้ เข้ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียน และลดมือลงเม่ือ 
      ประธำนในพิธีกรำบเสร็จ 
  -  ประธำนในพิธี นัง่ท่ีเก้ำอีรั้บรอง 
  -  ผู้ เข้ำพิธีและผู้ เข้ำร่วมพิธีนัง่ลง 
  -  ผู้ เข้ำพิธี นัง่คกุเขำ่กรำบไม่แบมือ  
  -  หวัหน้ำผู้ เข้ำพิธี เปิดกรวยครอบกระทงดอกไม้ออกแล้ว ยกพำนเทียนแพ สองมือเสมออก  
      กล่ำวน ำขอขมำในนำมผู้ เข้ำพิธีทัง้หมด 
  -  หวัหน้ำผู้ เข้ำพิธี เดนิเขำ่ถือพำนเทียนแพ เข้ำไปตรงหน้ำประธำนในพิธี  
                            มอบพำนเทียนแพให้ประธำนในพิธี แล้วถอยกลบัมำนัง่ท่ีเดมิ 
  -  ประธำนในพิธี รับพำนเทียนแพวำงไว้บนโต๊ะ แล้วให้โอวำท มอบของท่ีระลกึ (ถ้ำมี) 
  -  หวัหน้ำผู้ เข้ำพิธี น ำกรำบไมแ่บมือ  
  -  ประธำนในพิธี กรำบพระ 
  -  ผู้ เข้ำพิธีและผู้ เข้ำร่วมพิธี ยืนขึน้ประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเม่ือ 
      ประธำนในพิธีกรำบเสร็จ 
  -  เจ้ำหน้ำท่ี บอกแสดงควำมเคำรพประธำนในพิธี 
  -  เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค – ๕ 
ก ำหนดกำร 

พิธีถวำยผ้ำป่ำสำมคัคี 
ณ……………………….. 

วนั………ท่ี……เดือน……….พ.ศ……… 
----------------------- 

เวลำ ………. -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี พร้อม ณ สถำนท่ีประกอบพิธี 
  -  พระสงฆ์ พร้อมบนอำสน์สงฆ์ 
  -  ประธำนในพิธี จดุธูป เทียนบชูำและกรำบพระรัตนตรัย 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุธูป เทียนบชูำพระรัตนตรัย 
  -  อนศุำสนำจำรย์ น ำไหว้พระ อำรำธนำศีล 
  -  ประธำนสงฆ์ ให้ศีล 
  -  อนศุำสนำจำรย์ น ำกลำ่วถวำยผ้ำป่ำสำมคัคี 
  -  พระสงฆ์ พิจำรณำผ้ำป่ำ 
  -  ประธำนในพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี ถวำยเคร่ืองไทยธรรม 
  -  พระสงฆ์ อนโุมทนำ 
  -  ประธำนในพิธี กรวดน ำ้ รับพร กรำบพระรัตนตรัย กรำบพระสงฆ์ 
  -  ผู้ เข้ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเม่ือประธำนในพิธี 
                            กรำบเสร็จ 
  -  เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค – ๖ 
ก ำหนดกำร 

พิธีสงฆ์ในพิธีเกษียณอำยขุ้ำรำชกำรชัน้สญัญำบตัร 
ณ ………………………………….. 

-------------------- 
เวลำ ๐๘๐๐  -  พระสงฆ์, ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี พร้อม ณ บริเวณพิธี 
เวลำ ๐๘๑๐  -  ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี แล้วจดุธูป เทียนบชูำและกรำบพระรัตนตรัย 
  -  อนศุำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล 
  -  ประธำนสงฆ์ให้ศีล 
  -  อนศุำสนำจำรย์อำรำธนำพระปริตร 
  -  พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ 
  -  ประธำนในพิธี นำยทหำรชัน้ผู้ใหญ่ ผู้แทนผู้ครบเกษียณอำยรุำชกำร ถวำยภตัตำหำร  
      และจตปัุจจยัไทยธรรมแดพ่ระสงฆ์ 
  -  พระสงฆ์อนโุมทนำ 
  -  พระสงฆ์กลบั เป็นเสร็จพิธีสงฆ์ 
  -  ประธำนในพิธี นำยทหำรชัน้ผู้ใหญ่ ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี พกัผอ่นตำมอธัยำศยั เพ่ือรอ 
      เข้ำร่วมประกอบพิธีเกษียณอำยขุ้ำรำชกำรชัน้สญัญำบตัร ตำมก ำหนดพิธี ในผนวก ค – ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค – ๗ 
ก ำหนดกำร 

พิธีเกษียณอำยขุ้ำรำชกำรชัน้สญัญำบตัร 
ณ ………………………………. 

-------------------- 
เวลำ ๐๙๑๕  -  ผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี พร้อม ณ บริเวณพิธี 
เวลำ ๐๙๓๐  -  ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี ผู้อ ำนวยกำรพิธี บอกแถวแสดงควำมเคำรพ 
  -  ประธำนในพิธี จดุธูป เทียนบชูำและกรำบพระรัตนตรัย แสดงควำมเคำรพธงชำต ิและถวำย 
      ควำมเคำรพพระบรมฉำยำลกัษณ์พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั แล้วยืนหน้ำแถว 
      ผู้ครบเกษียณอำยรุำชกำร 
  -  ผู้อ ำนวยกำรพิธี กลำ่วรำยงำน แล้วเรียนเชิญประธำนในพิธีมอบของท่ีระลึก (โล่)  
                             และหนงัสือประกำศเกียรตคิณุแก่ผู้ครบเกษียณอำยรุำชกำร 
  -  ประธำนในพิธีมอบของท่ีระลกึ (โล)่ และหนงัสือประกำศเกียรติคณุ 
  -  ประธำนในพิธีกลำ่วค ำสดดีุ และสำรำณียพจน์แก่ผู้ครบเกษียณอำยรุำชกำร จบแล้ว               
  -  เจ้ำหน้ำท่ีเปิดเพลงมหำฤกษ์ 
  -  ผู้ครบเกษียณอำยรุำชกำรอำวโุสกลำ่วตอบ 
  -  ประธำนในพิธีกรำบพระพทุธรูป แสดงควำมเคำรพธงชำต ิและถวำยควำมเคำรพ 
      พระบรมฉำยำลกัษณ์พระบำทสมเดจ็พระบำทพระเจ้ำอยูห่วั  
  -  ผู้อ ำนวยกำรพิธี เชิญผู้ เข้ำพิธี และผู้ เข้ำร่วมพิธี รับประทำนอำหำร  
  -  เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


