-ราง-

-รางที่ ศย ๐๐๕/ว ๕๙๒

สํานักงานศาลยุตธิ รรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรียน หัวหนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุตธิ รรม
สิ่งที่สงมาดวย ๑. รูปแบบการจัดโตะหมูและการประดับผาระบายตามอาคาร
๒. รางกําหนดการและตัวอยางคํากลาวถวายพระพรชัยมงคล
ดวยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง รัฐ บาลขอเชิญชวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน ดําเนิน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชนสขุ
แหงอาณาราษฎร
สํานักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญชวนหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
๑. จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง พรอมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล
รวมทั้งประดับธงชาติไทยคูกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผาระบายสีฟารวมกับผาระบายสีขาว
ประดับ ไฟตามอาคารสถานที่ข องหนวยงาน ตลอดจนจัดทําคํา ถวายพระพรชัย มงคลบนหนา หลัก
ของเว็บไซตของหนวยงาน และเชิญชวนแตงกายดวยเสื้อสีฟา ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ดวยความสมัครใจ สวนการประดับไฟและระยะเวลาการประดับใหพิจารณาตามความเหมาะสม
๒. จัด พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นําโดยหัวหนา
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเปนผูเปดกรวยกระทงดอกไมหนาพระฉายาลักษณ กลาวถวายพระพร
ชัยมงคลและลงนามถวายพระพร โดยขอใหจัดในสถานที่เฉพาะพิเศษ และดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว
ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช...

-๒พุท ธศักราช ๒๕๖๒ และเข็มที่ระลึกเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
และสามารถเผยแพรภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซตของหนวยงาน อนึ่ง หนวยงานในสวน
ภูมิภาคสามารถเขารวมพิธีกับทางจังหวัดได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สราวุธ เบญจกุล
(นายสราวุธ เบญจกุล)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักบริหารกลาง
สวนประสานราชการและรัฐพิธี
โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๖๓
โทรสาร ๐๒ ๕๑๒ ๘๐๕๕

ราง/พิมพ/ทาน ภูษิต
ตรวจ…….……
D:/งานเฉลิมพระเกียรติ/12 สิงหาคม/2563/หนังสือ การจัดกิจกรรม (ว)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ธงชาติไทย และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.
ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผาระบายสีฟา รวมผาระบายสีขาว
ตามหนวยงาน อาคาร บานเรือน และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ราง)
กําหนดการ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน........ที่.........เดือน......................พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ............... น. ณ ...................................................
เวลา ............. น. - ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ............. น. - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานในพิธเี ปดกรวยดอกไมธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ
เบื้องหนาพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
- ประธานในพิธีกลาวนําถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
- ประธานในพิธลี งนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
- ผูรวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
- เสร็จพิธี
-------------------------------การแตงกาย

- ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
- ลูกจางชั่วคราว เครื่องแบบปฏิบัติงาน (ชุดกากี) หรือชุดสุภาพโทนสีฟา
ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ : เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

-ตัวอยางคํากลาวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกลาวนําถวายพระพรชัยมงคล
แดสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
โดย ...........................................
……………………..
ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา
(ชื่อ – สกุล ตําแหนง)
พรอมดวยขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธ รรมที่ม าชุ ม นุ ม พร อ มเพรีย งกั น อยู ณ ที่ นี้ ล ว นมีค วามปลาบปลื้ม ป ติ โ สมนั ส เป น ล น พ น
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใตฝาละอองธุลีพระบาท ที่ไดเวียนมาบรรจบในวัน ที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๖๓ ปวงขาพระพุทธเจาทั้งหลายตางชื่นชมในพระบุญ ญาบารมี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกลาปกกระหมอม ที่ทรงมีตอปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใตฝาละอองธุลี
พระบาทไดอุทิศพระวรกาย พระปญญา และพระราชทรัพย ปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อ อํานวยประโยชนแ ก อ าณาประชาราษฎรโ ดยได พระราชทานความชว ยเหลือ พสกนิก รผู ยากไร
ใหสามารถพึ่งพาตนเองในดานตาง ๆ ไดอยางมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบําเพ็ญ พระราชกรณียกิจ
นอ ยใหญดว ยพระราชหฤทัย ที่เปยมดว ยพระเมตตา เปน ที่ป ระจัก ษป ระทับ อยูในใจของพสกนิก ร
และกอใหเกิดความสงบรมเย็น ตลอดจนความเจริญกาวหนาแกประเทศชาติและประชาชนตลอดมา
ในโอกาสอันเปนมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้ ขาพระพุทธเจา
ขอพระราชทานพระราชานุญ าต นํา ขา ราชการฝา ยตุลาการศาลยุติธ รรมที่อ ยูในบริเวณพิธีแ หง นี้
ถวายพระพรชัยมงคล ดังตอไปนี้
“ขา พระพุทธเจา ทั้ง หลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลดว ยความจงรัก ภัก ดี
ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแหงพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ
แหงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค ไดโปรดดลบัน ดาลอภิบ าลและประทานพร
ใหใตฝา ละอองธุลีพ ระบาททรงพระเกษมสําราญ พระราชหฤทัยชื่น บาน มีพ ระชนมายุยิ่ง ยื นนาน
พระเกียรติคุณขจรขจายแผไพศาลสถิตเปนมิ่งขวัญ แกพสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐิติกาล (จิ-รัด-ถิ-ติกาน) เทอญ”
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
……………………………………………
หมายเหตุ : คํากลาวอาศิรวาทถวายสดุดีฯ สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

