เอกสารแนบ ๑

ตารางเวรเข้าเฝ้าฯ งานพระราชพิธี รัฐพิธี ประจาปี ๒๕๖1
(ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม)
ลาดับ วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

ศาล

การแต่งกาย หมายเหตุ

๑

๑๗ ม.ค. ๖1 วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ปกติขาว

*เตรียมหมวก

๒

๑๘ ม.ค. ๖1 วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ปกติขาว

*เตรียมหมวก

๓

๒๔ ก.พ. ๖1 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

ปกติขาว

*เตรียมหมวก

๔

1 มี.ค. ๖1

๕

๓๑ มี.ค. ๖1 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๖

๖ เม.ย. ๖1

๗

๑๕ เม.ย. ๖1 วันสงกรานต์

๘

๒๕ เม.ย. ๖1

๙

วันมาฆบูชา

วันจักรี

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

ศาลจังหวัดมีนบุรี

ปกติขาว

ศาลแขวงดอนเมือง

ปกติขาว

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลแขวงดุสิต
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลแขวงธนบุรี

ปกติขาว
ปกติขาว

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ปกติขาว

๑3 พ.ค. ๖1 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ครึ่งยศ

๑๐

๑4 พ.ค. ๖1 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

ปกติขาว

๑๑

28 พ.ค. ๖1 วันวิสาขบูชา

ศาลแขวงปทุมวัน

ปกติขาว

๑๒

29 พ.ค. ๖1 วันวิสาขบูชา

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ปกติขาว

๑๓

๓๐ พ.ค. ๖1 วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาลจังหวัดพระโขนง

ปกติขาว

๑๔

๙ มิ.ย. ๖1

๑๕

๑๑ ก.ค. ๖1 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ศาลจังหวัดลพบุรี

ปกติขาว

๑๖

27 ก.ค. ๖1 วันอาสาฬหบูชา

ศาลแขวงพระนครใต้

ปกติขาว

๑๗

28 ก.ค. ๖1 วันเข้าพรรษา

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ศาลแพ่งธนบุรี
มหาอานันทมหิดล
ศาลล้มละลายกลาง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

*เตรียมหมวก

ครึ่งยศ

ปกติขาว

*เตรียมหมวก
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ลาดับ วัน/เดือน/ปี
๑๘

๑ ต.ค. ๖1

๑๙

13 ต.ค. 61

๒๐

เรื่อง
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
14 ต.ค. 61
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศาล

การแต่งกาย หมายเหตุ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

ปกติขาว

ศาลอุทธรณ์

เต็มยศ

ศาลอุทธรณ์ภาค 9

เต็มยศ

ศาลภาษีอากรกลาง

ครึ่งยศ

๒๑

23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช

๒๒

ต.ค. - พ.ย. ๖1 กฐินหลวง

๒๓

ต.ค. - พ.ย. ๖1 กฐินหลวง

๒๔

ต.ค. - พ.ย. ๖1 กฐินหลวง

๒๕

ต.ค. - พ.ย. ๖1 กฐินหลวง

๒๖

ต.ค. - พ.ย. ๖1 กฐินหลวง

๒๗

ต.ค. - พ.ย. ๖1 กฐินหลวง

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

เต็มยศ

๒๘

ต.ค. - พ.ย. ๖1 กฐินหลวง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1

เต็มยศ

๒๙

๒๕ พ.ย. 61 วันคล้ายวันสวรรคตพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาลแขวงดุสิต

ปกติขาว

๓๐

5 ธ.ค. 61

๓๑

6 ธ.ค. 61

๓๒

๑๐ ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ

ศาลอาญา

เต็มยศ

๓๓

๒๘ ธ.ค. 61 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ปกติขาว

ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ศาลแรงงานกลาง
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑

ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลล้มละลายกลาง

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
ศาลฎีกา
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
ศาลแพ่ง
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

*เตรียมหมวก

เต็มยศ
เต็มยศ
เต็มยศ
เต็มยศ
เต็มยศ

เต็มยศ
ครึ่งยศ

*เตรียมหมวก
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หมายเหตุ ข้อแนะนาในการจัดเวรเข้าเฝ้าฯ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.

ขอให้ศาลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเวรเข้าเฝ้าฯ ในวันพระราชพิธี รัฐพิธี ประจาปี ๒๕๖1 จัดข้าราชการตุลาการ
จานวน ๔ คน เพื่อเตรียมไปเข้าเฝ้าฯ ในวันพิธีดังกล่าว (ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ไปเข้าเฝ้าฯ ต้องเป็นข้าราชการตุลาการเท่านัน้ )
เมื่อใกล้วันเข้าเฝ้าฯ ตามปฏิทนิ เวรพระราชพิธี รัฐพิธี สานักงานศาลยุติธรรมจะมีหนังสือแจ้งให้ศาลที่ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าเฝ้าฯ พร้อมแจ้งหมายกาหนดการของสานักพระราชวังให้ทราบอีกครั้ง (ในกรณีพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน (กฐินหลวง) หนังสืออาจจะล่าช้าเนื่องจากรอหมายกาหนดการจากสานักพระราชวัง)
การเข้าเฝ้าฯ ตามหมายกาหนดการพระราชพิธี รัฐพิธีของสานักพระราชวัง ให้ข้าราชการตุลาการที่ได้รับมอบหมายไปถึง
สถานที่เข้าเฝ้าฯ ก่อนเวลาตามหมายกาหนดการไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
การแต่งกาย แต่งกายตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหมายกาหนดการเข้าเฝ้าฯ โดยไม่ต้องสวมหมวก
ขอให้ศาลที่ได้รบั มอบหมายให้เป็นเวรเข้าเฝ้าฯ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานและอานวยการ พร้อมจัดรถรับ – ส่ง
ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเฝ้าฯ
*(สานักงานศาลยุติธรรมจะจัดรถรับ – ส่ง เฉพาะกรณีเวรพิธีวางพานพุ่ม วางพวงมาลา และลงนามถวายพระพร
ตามเอกสารแนบ ๒ เท่านั้น)
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนประสานราชการและรัฐพิธี สานักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๕๖

