
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกบัพระกฐินพระราชทาน 
ส าหรับผู้ขอรับพระราชทานและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

******************* 
ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มิใช่ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

แต่เป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่ขอพระราชทานเพ่ืออัญเชิญไปถวาย  ณ พระอารามหลวง            
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยถือเป็นเกียรติแก่องค์กร หน่วยงาน
และวงศ์ตระกูลของผู้ที่ขอรับพระราชทาน อันเป็นการสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการจร รโลง
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป ดังนั้น เมื่อได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานแล้ว ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและสมพระเกียรติ จึงก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทาน ดังนี้ 

๑. ผู้ที่ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน จะต้องเป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวายด้วยตนเอง เนื่องจากเป็น
การพระราชทานให้แก่บุคคลนั้น ยกเว้นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร องค์การ สมาคมหรือหน่วยงาน   
สามารถมอบให้ผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นประธานพิธีอัญเชิญไปทอดถวายได้ 

๒. ไม่มีการเรี่ยไร ลักษณะการบอกบุญบุคคลทั่วไปหรือการพิมพ์เป็นฎีกาบอกบุญหรือการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งไปเรี่ยไรในสถานที่สาธารณะ 

๓. ไม่มีการเกณฑ์หรือจัดให้หัวหน้าส่วนราชการไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 
การปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
เมื่อประธานพิธีเดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี พิธีกรเชิญประธานไปที่โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

และผ้าพระกฐินและปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. ยืนตรงห่างจากพระบรมฉายาลักษณ์เล็กน้อย พอเอ้ือมมือไปรับผ้าพระกฐินได้ 
๒. ถวายความเคารพ ผู้ชายถวายค านับ ผู้หญิงถอนสายบัว (ผู้หญิงแต่งเครื่องแบบปกติขาวใช้ถอนสายบัว)  
๓. ยื่นมือไปเปิดฝากรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ (เครื่องราชสักการะ) วางไว้ด้านข้าง ถวายความ

เคารพอีกครั้งหนึ่ง ยื่นมือทั้งสองข้างออกไปยกผ้าพระกฐินจากพานแว่นฟ้า อุ้มประคองไว้ยืนตรง วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะผู้เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินผ้าพระกฐินพระราชทานมาประคองไว้
ระหว่างมือทัง้สอง จบ ถวายความเคารพ 

๔. ประธานเดินเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี ถึงโต๊ะตรงหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า               
แล้วหันหน้าไปทางพระพุทธรูป รับเทียนชนวนจากศาสนพิธีกรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  (โดยเริ่มจุดเทียน 
จากด้านซ้ายมือไปด้านขวามือ แล้วจุดธูปในลักษณะเดียวกัน) ส่งเทียนชนวนคืนให้ศาสนพิธีกร คุกเข่าลง กราบ ๓ ครั้ง 

๕. ลุกไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าที่หรือไวยาวัจกร   
๖. ยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคอง พร้อมประนมมือ ผินหน้าไปทางพระพุทธรูป 
๗. กล่าวค านมัสการ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ) 
๘. ผินหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวค าถวายตามแบบที่ติดไว้บนผ้าพระกฐิน ดังนี้  
 
ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทาน ให้                 . น้อมน ามาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
ในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้กระท ากฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ  

 
 

๙. กล่าวค าถวายจบแล้ว วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกทั้งพานประเคนพระสงฆ์และประเคนพาน
เทียนพระปาฏิโมกข ์แล้วกลับไปนั่งที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับประธาน 



-๒- 
 

๑๐. พระสงฆ์กระท าพิธีอปโลกน์ และสวดญัตติทุติยกรรม พระสงฆ์รูปที่ได้รับฉันทานุมัติให้เป็น           
ผู้ครองกฐินลงไปครองผ้า แล้วกลับขึ้นมานั่งท่ีอาสนะ  

๑๑. ประธานถวายเครื่องบริวารกฐิน (เครื่องพระกฐินพระราชทานทั้งหมด) แล้วจึงถวายสิ่งของที่ผู้ขอรับ
พระราชทานจัดมาทีหลัง เช่น พัดรอง เป็นต้น ผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ท้ังหมด 

๑๒.  ศาสนพิธีกรหรือเจ้าหน้าที่การเงินประกาศยอดเงินที่ถวายให้ทราบทั่วกัน ตามแบบเอกสาร           
ที่กรมการศาสนาแนบมาพร้อมเครื่องพระกฐิน ประธานในพิธีถวายใบปวารณาจตุปัจจัยตามที่ประกาศ                 
แด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ า รับพร และมอบเงินหรือสิ่งของบ ารุงการศึกษา
แก่โรงเรียน (ถ้ามี) 

๑๓.  ประธานกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ หากพระสงฆ์มีของที่ระลึกจะมอบให้ประธาน             
ก็มอบในขณะนี้ ประธานออกจากสถานที่ประกอบพิธี เป็นเสร็จพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

 
การเตรียมความพรอ้มและการปฏิบัติในพระอารามหลวง 

 

 เจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงใหม่ 
มีข้อควรทราบในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องพระกฐินพระราชทานหลายประการ เพ่ือให้เจ้าอาวาสพระอารามหลวงใหม่ 
ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งพระอารามหลวงอ่ืน ๆ ได้ถือปฏิบัติกันมาจนถือได้ว่าเป็นระเบียบปฏิบัติของ
พระอารามหลวงทุกพระอาราม และเพ่ือจะได้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน กรมการศาสนาจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ
ของพระอารามหลวงในส่วนที่เกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานไว้ ดังนี้ 
 ๑. เมื่อเข้าพรรษาแล้ว ให้พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร จัดท าบัญชีจ านวนพระสงฆ์สามเณร                
ที่จ าพรรษาแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงานกับผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๒. กรมการศาสนา เป็นศูนย์กลางในการขอรับพระราชทาน (จอง) ผ้าพระกฐิน เมื่อมีผู้แจ้งขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐิน กรมการศาสนาจะตอบรับไปยังผู้ขอรับพระราชทาน ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด 
และแจ้งพระอารามหลวงนั้น ๆ เพ่ือทราบ             
 ๓. หากพระอารามหลวงใด ได้รับจองพระกฐินจากผู้มีศรัทธาไว้ ขอให้รีบแจ้งกรมการศาสนาทราบทันที              
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการจองซ้ าซ้อนขึ้น 
  ๔. ในการลงอนุโมทนาผ้าพระกฐินพระราชทานให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

- พระสมณศักดิ์ ใช้พัดยศ พระภิกษุนอกนั้นไม่ต้องใช้พัดใด ๆ 
- หากเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะ เป็นพระครูเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นพระครู          

เจ้าคณะจังหวัด หรือเป็นพระครูรองเจ้าคณะจังหวัด ให้ใช้พัดยศเปลวเพลิงถวายอดิเรกได ้ 
- ถ้าหากเจ้าอาวาสมิได้ถือพัดยศดังกล่าว ให้อาราธนาพระราชาคณะหรือพระสงฆ์ที่ถือพัดยศเปลวเพลิง

จากวัดอื่น ถวายอดิเรกในเวลาอนุโมทนา 
- การกรานกฐิน ควรประกอบพิธีหลังจากพิธีถวายผ้าพระกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ๕. การจัดอาสนะสงฆ์ ส าหรับพระสงฆ์ลงอนุโมทนาผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้จัดไว้ทางด้านขวาพระหัตถ์
พระประธานในพระอุโบสถ หากรับพระกฐินพระราชทานในที่มิใช่พระอุโบสถ ให้จัดเช่นเดียวกับในพระอุโบสถ             
โปรดดูค าแนะน าในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประกอบ และกรุณาจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น เทียนชนวน 
ตะลุ่ม โตก ที่กรวดน้ า ฯลฯ ไว้ด้วย 
 ๖. แผนผังวัด โรงเรียนในวัด (ถ้ามี) ให้แจ้งกรมการศาสนาทราบด้วย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะ
เดินทางไปถวายผ้าพระกฐิน 
 ๗. หมายเลขโทรศัพท์ของวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งกรมการศาสนาทราบด้วย  
 



-๓- 
 
การเตรียมการในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 

  วันถวายผ้าพระกฐิน ศาสนพิธีกรจัดเจ้าหน้าที่น าเครื่องพระกฐินทั้งหมดตั้งไว้  ณ สถานที่                     
ที่จะประกอบพิธีถวาย เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร เป็นต้น โดยจัดโต๊ะตั้งไว้ด้านหน้าหรือท้ายอาสนะสงฆ ์                 
จัดหาภาชนะ เช่น โตก ตะลุ่ม พาน ถาด ฯลฯ จัดตั้งวางเครื่องพระกฐินให้ดูเรียบร้อยสวยงาม ส าหรับไตรพระกฐิน        
ไม่ต้องห่อ หากมีผ้าขาวให้วางทับบนผ้าไตรรัดติดกันไว้  พร้อมน าค าถวายพระกฐินปิดไว้ด้านบน น าผ้าห่ม 
พระประธานวางทับค าถวาย ใช้สก็อตเทปใสติดไว้กันหล่น 
 
การจัดตั้งโต๊ะหมู่ด้านหน้าพระอุโบสถ 
  ๑. พระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานที่โต๊ะตัวกลาง แถวบนสุด 
  ๒. พานหรือตะลุ่มมุกส าหรับวางผ้าพระกฐิน วางที่โต๊ะตัวกลางแถวกลางพร้อมผ้าพระกฐิน 
  ๓. เครื่องราชสักการะ (ธูป เทียนแพ) วางที่โต๊ะตัวกลางแถวล่าง 
  ๔. พานพุ่ม แจกันดอกไม้ จัดวางบนโต๊ะที่เหลือให้ดูเหมาะสม งดงาม    
  ๕. ไม่นิยมประดับธงชาติและธงธรรมจักรติดกับโต๊ะหมู่  เพราะเมื่อลมพัดธงอาจสะบัด              
ท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ บนโต๊ะหมู่ตกหล่นเสียหายได้ 
  ๖. หากมีวงโยธวาทิต หรือวงดนตรีมาบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต้องจัดสถานที่ตั้งแถว 
ให้เหมาะสม ไม่กีดขวางทางเข้าออกของประธานในพิธี และให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในขณะที่ประธาน
ในพิธียกผ้าไตรข้ึนอุ้มประคอง 
  
ภายในพระอุโบสถ 
  ๑. จัดโต๊ะตั้งไว้หน้าพระสงฆ์รูปที่ ๒ วางพานแว่นฟ้าและพานพร้อมเทียนพระปาฏิโมกข์          
หากประธานในพิธีเป็นผู้หญิง ให้ติดผ้ารับประเคนไว้ใต้พานทั้งสองส าหรับพระสงฆ์ใช้จับรับประเคนด้วย 
  ๒. ที่นั่งประธาน จัดหันหน้าเข้าหาพระสงฆ์ ผู้ร่วมพิธีอ่ืน ๆ จัดหันหน้าไปทางประธาน 
  ๓. เตรียมธูปเทียนที่บูชา เทียนชนวน ที่กรวดน้ า ชุดน้ าดื่มส าหรับประธาน เป็นต้น 
 
ขั้นตอนการจัดเตรียมพิธีสงฆ์ในการถวายผ้าพระกฐิน 
 

๑. เมื่อขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินแล้ว 
-  ประสานวัน เวลา ที่จะถวายผ้าพระกฐินกับทางวัด 
-  เตรียมสถานที่โดยการประสานกับทางวัด เช่น  การจัดโต๊ะหมู่หน้าพระอุโบสถ              

การจดัสถานที่การจัดบริการเครื่องดื่ม น้ าชา กาแฟ อาหาร เป็นต้น     
๒. จัดเครื่องพระกฐิน (ผ้าไตรพร้อมบริวารกฐิน) เช่น บาตร หมอน ผ้าห่ม ปิ่นโต ฯลฯ จัดแต่งให้

สวยงาม เช่น ห่อหรือผูกริบบิ้น แล้วเชิญไปจัดตั้งที่วัด ด้านท้ายอาสนะสงฆ์ในพระอุโบสถ 
๓. หากมีการสมโภชองค์พระกฐินในตอนเย็นก่อนวันถวายกฐิน ให้นิมนต์พระสงฆ์ ๙ หรือ ๑๐ รูป 

มาเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ถวายไทยธรรม กรวดน้ า รับพร 
๔. ในวันถวาย ควรหาศาสนพิธีกรและเจ้าหน้าที่ผู้มีความช านาญมาปฏิบัติพิธี เพ่ือควบคุมและ

ล าดับขั้นตอนตามก าหนดการที่ก าหนดไว้  
 
 
 
 



-๔- 
 
เครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน  

 

ส่วนประกอบในการถวายพระกฐิน องค์พระกฐิน คือ ผ้าไตรจีวร นอกนั้นเป็นบริวารพระกฐิน ดังนี้ 
- เครื่องสักการบูชา เช่น เทียนพระปาฏิโมกข์ ผ้าห่มพระประธาน เป็นต้น 
- เครื่องนอน เช่น พรมปูนอน หมอน ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน เป็นต้น 
- เครื่องกิน เช่น บาตรพร้อมถุงบาตร ปิ่นโตสแตนเลส ช้อนส้อมคาว – หวาน เป็นต้น 
- เครื่องใช้ เช่น ชุดแก้วน้ ากระบะมุก กระติกน้ าร้อน โคมไฟตั้งโต๊ะ เป็นต้น  
- เครื่องมือโยธา เช่น เครื่องมือช่าง เป็นต้น  

เมื่อใกล้เวลากฐินกาล กรมการศาสนาจะมีหนังสือแจ้งมายังเจ้าภาพ ให้ไปรับผ้าพระกฐินและ
เครื่องกฐินพระราชทาน ณ กลุ่มงานพระบรมราชูปถัมภ์ กองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
(เจ้าภาพผู้ขอรับพระราชทานจะถวายพัดรอง และเครื่องไทยธรรมอ่ืน ๆ ได้ตามความประสงค์) 

 
การจัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ   

การจัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ และการวาง  
ผ้าพระกฐินพระราชทานหน้าพระอุโบสถ จะต้องประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ที่โต๊ะกลาง            
แถวบนสุด จากนั้นให้จัดวาง ดังนี้  

๑. พาน หรือตะลุ่มมุกส าหรับวางผ้าพระกฐิน 
วางที่โต๊ะตัวกลาง แถวกลาง พร้อมผ้าพระกฐิน  

๒. เครื่องราชสักการะ (ธูป เทียนแพ กรวย
กระทงดอกไม้วางบนพาน) ที่โต๊ะตัวกลางแถวล่าง  

๓. พานพุ่ม แจกันดอกไม้ จัดวางบนโต๊ะที่     
ให้ดูเหมาะสมสวยงาม 

๔. ไม่นิยมประดับธงชาติและธงใด ๆ ติดกับ
โต๊ะหมู่ เพราะเมื่อลมพัด ธงอาจสะบัดท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ  
บนโต๊ะหมู่ตกหล่นเสียหายได้  

๕. หากมีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีต้องจัดสถานที่ตั้งแถวให้เหมาะสม ไม่กีดขวาง
ทางเข้าออกของประธานในพิธีและให้บรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีในขณะที่ประธานในพิธียกผ้าไตรขึ้นอุ้มประคอง  

ข้อสังเกต  
๑. หากตั้งโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะเป็นประจ า เช่น การตั้งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  

ซึ่งไม่มีพิธีเปิดจะต้องปิดฝากรวยกระทงดอกไม้ไว้เสมอ แต่หากงานใดมีพิธีเปิด เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ประธาน
ในพิธีจะเป็นผู้เปิดฝากรวยกระทงดอกไม้เอง  

๒. ให้ติดค าถวายกฐินไว้บนผ้าพระกฐินพระราชทาน เนื่องจากเวลาถวาย ประธานในพิธีจะได้
อ่านสะดวก และควรท าส าเนาให้ฝึกอ่านให้คล่องก่อนถึงวันพิธี 
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ตัวอย่างก าหนดการ 
 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ........................................ 
ณ   วัด.......................... ต าบล.......................... อ าเภอ................................  จังหวัด.............. ...............   

วันที่............. เดือน........................... พ.ศ. ...............  เวลา................น. 

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

เวลา........................ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ 
เวลา........................ น. ประธานพิธีเดินทางถึงบริเวณพระอุโบสถ 

- เดินไปท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่โต๊ะหมู่ เปิดกรวยดอกไม้ 
- รับผ้าพระกฐิน อุ้มประคอง ยืนตรง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) จบแล้ว 
- ประธานเดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ ๒ 
- จุดธูปเทียนบูชาพระประธานพระอุโบสถ กราบ 
- ลุกไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าที่หรือไวยาวัจกร          

อุ้มประคองผ้าพระกฐิน ประนมมือผินหน้าไปทางพระประธานพระอุโบสถ             
กลา่ว นะโม (๓ จบ) แล้ว ผินหน้ามาทางพระสงฆ ์กล่าวค าถวายผ้าพระกฐิน จบแล้ว 

- วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ ๒ ยกทั้งพานประเคนพระสงฆ์        
รูปที่ ๒ ประเคนเทียนพระปาฏิโมกข์ กลับไปนั่ง ณ เก้าอ้ีที่จัดไว้ 

- พระสงฆ์กระท าพิธีอปโลกนกรรม และลงไปครองผ้า เสร็จแล้วขึ้นมานั่ง ณ อาสนะสงฆ ์
- ประธานพิธีเข้าไปถวายบริวารกฐินแด่พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาส เสร็จแล้ว 
- ผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
- ประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบ ารุงพระอาราม.(โดยทั่วไปให้เจ้าหน้าที่การเงิน 

หรือศาสนพิธีกรเป็นผู้ประกาศ) 
- ประธานถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาส 
- พระสงฆ์อนุโมทนา  
- ประธานพิธีกรวดน้ า    
- รับพร 
- หากมีการมอบเงินหรือสิ่งของบ ารุงการศึกษาแก่โรงเรียน ให้มอบในขณะนี้  
- ประธานพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว 

ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ 
 
 
 
 
 



ขึ้น 
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าน
 

แ ข ก ผู้ ใ ห ญ่ 

พระประธาน 

แท่นกราบพระรัตนตรัย 

แขกผู้มีเกียรติ 

อา
สน

ะส
งฆ

 ์

๑ 
๒ 

 

โต๊ะวางพานแว่นฟ้า 
พานเทียนพระปาฏิโมกข ์
พระสงฆ์ รูปที่ ๒   

โต๊
ะว

าง
 

เจ้าอาวาส 
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ตัวอย่าง 

 
การจัดสถานที่ในพระอุโบสถ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

โต๊ะหมู่ตั้งผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ทางเข้า 

 

โต๊ะวาง 
เครื่องพระกฐินฯ 
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ล าดับวัด          
 

บัญชีรายการรับเครื่องพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปีพุทธศักราช           

********************* 

ชื่อพระอารามหลวงท่ีจะน าไปถวาย วัด                          จังหวัด                  
ที่ รายการ จ านวน หมายเหต ุ

 เครื่องสักการะบูชา   
๑ ผ้าห่มพระประธาน ๑ ผืน  
๒ เทียนพระปาฏิโมกข์ ๑ ชุด  
 องค์พระกฐิน   

๓  ไตรจีวร(ชั้นเดียว) /  ไตรจีวร(๒ ชั้น) และผ้าขาว ๑ ไตร  
๔ บาตรอย่างดีพร้อมถุงบาตร ๑ ชุด  
๕ ช้อนส้อมคาว – หวาน พร้อมซองบรรจุ ๑ ชุด  
๖ ปิ่นโตสแตนเลส ๑ เถา  
๗ กระติกน้ าไฟฟ้า ขนาดบรรจุ ๒.๕ ลิตร ๑ ใบ  
๘ ชุดแก้วน้ ากระบะมุก ๑ ชุด  
 (ประกอบด้วยแก้วน้ า ถ้วยน้ าชา กระบะมุก)   

๙ โคมไฟตั้งโต๊ะ ๑ โคม  
๑๐ พรม ๑ ผืน  
๑๑ หมอนหนุนพร้อมปลอกหมอนสีเหลืองอ่อน ๑ ชุด  
๑๒ ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน ๑ ผืน  

 เครื่องมือโยธา   
๑๓ ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไปพร้อมกล่องบรรจุ ๑ กล่อง  

 (ประกอบด้วยไขควง ค้อน คีม ฯลฯ)   
    

 

ผู้มารับ  ชื่อ – สกุล.................................................................โทรศัพท์............................................. 
 

ผู้ส่งมอบ  ชื่อ – สกุล......................................................วนัที่...................................เวลา..................น. 
 
 
 

กลุ่มงานพระบรมราชูปถัมภ์ กองศาสนพิธ ีกรมการศาสนา 
โทร.  ๐  ๒๒๐๙ ๓๗๒๒, โทรสาร  ๐  ๒๒๐๒ ๙๖๓๒ 



-๘- 
 

ค ากล่าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

 
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (ว่า ๓ จบ) 

“ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ.กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานให้                                                       น้อมน ามาถวายแด่พระสงฆ์ 
ซึ่งจ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้าพระกฐินทานนี้ กระท ากฐินัตถารกิจ 
ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ” 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านว่า พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-ทระ-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน 
มะ-ห-ิสอน-พู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน  กิ-ติ-สิ-หริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด  สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม  บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด  
พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว 

ผ้าพระกฐินทาน อ่านว่า ผ้า-พฺระ-กะ-ถิน-นะ-ทาน     อานิสงส อ่านว่า อา-นิ-สง-สะ หรือ อา-นิ-สัง-สะ     
กอปร อ่านว่า กอบ         กฐินัตถารกิจ อ่านว่า กะ-ถิ-นัด-ถา-ระ-กิด  



-๙- 
 

ค าประกาศ 
 

นมัสการ                                                                *  และเรียนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน 
 
  ในการที่         ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
ผ้าพระกฐิน ให ้                                                                                              .  
น ามาถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
จึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล มีรายการดังต่อไปนี้ 

- ถวายบ ารุงและบูรณะพระอาราม                      บาท 
- ถวาย                                 องค์ครอง                    บาท 
- ถวายพระคู่สวด      รูป ๆ  ละ            บาท                     บาท 
- ถวายพระอันดับ      รูป ๆ ละ            บาท                    บาท 
- ถวายสามเณร        รูป ๆ ละ            บาท                    บาท 
- บ ารุงโรงเรียน                                                           บาท 
- ให้ทุนการศึกษา                        บาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)                       บาท 

     รวมเป็นเงินทัง้สิ้น                           บาท 
            ตวัอักษร (                                                                         ) 

 
  จึงประกาศเพื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง อุบาสก อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ได้โปรดทราบ และอนุโมทนาโดยทั่วกัน 
 

 
 
 
หมายเหตุ * 
 

*  พระคุณเจ้าที่เคารพอย่างยิ่ง ใช้กับสมเด็จพระราชาคณะ และรองสมเด็จพระราชาคณะ 
*  พระคุณท่านที่เคารพอย่างสูง ใช้กับพระราชาคณะ (ชั้นสามัญ ชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม) 
*  พระคุณท่านที่เคารพ  ใช้กับเจ้าอาวาส (พระครู) 



บัญชีรายงานถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปีพุทธศักราช     

ถวายวันที่  เดือน    พ.ศ.       เวลา   น. 

ผู้เป็นประธานในพิธี                     ต าแหน่ง                                   .(ผู้ถวาย) 
 

ผู้ขอรับพระราชทาน ถวายที่วัด จังหวัด 
จ านวน จ านวนเงินถวายพระราชกุศล 

พระภิกษุ สามเณร 
ถวายพระภิกษุ 

สามเณร 
บ ารุง 

พระอาราม 
บ ารุง 

โรงเรียน 
ให้ทุน  

การศึกษา 
ค่าใช้จ่าย

ทั่วไป 
รวมจ านวนเงิน 

(บาท) 
 
 
 

          

 

รับทราบตามนี้ 
 
          ผู้ถวาย            เจ้าอาวาส  

(    )         (    ) 
ต าแหน่ง                 /  /    

       /  /  
 

 

     *หมายเหตุ ๑. ยอดจ านวนเงินถวายพระราชกุศล กรุณาส่งและรายงานกรมการศาสนา หลังจากถวายผ้าพระกฐิน  ภายใน ๑๕ วัน หลังจากท าการถวายเสร็จแล้ว 
   ๒. กรุณาแนบไฟลภ์าพถ่ายระหว่างปฏิบัติพิธีงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน อย่างน้อย ๕ ภาพ มาพร้อมบัญชีรายงานฉบับนี้ เพ่ือจัดท าหนังสือพระกฐินและ 

    กฐินพระราชทาน เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  
     ๒.๑ กรมการศาสนา (พระกฐินพระราชทาน) เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
     ๒.๒ E-mail : dra.phitee@gmail.com,  Pitee2014@hotmail.com 
     ๒.๓ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๒ / โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๒  

  ๒.๔ ควิอาร์โค้ดในแอพพลิเคชัน่ไลน์ ประสานงานพระกฐินพระราชทาน  



-๑๑- 
 

แบบอย่างบัตรเชิญ 
 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 

ให้ ........................................  

ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
ณ วัด........................... 

ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด............... 
วัน.............. ที่ ........ เดือน.............. พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

เวลา .............. น. 
 

-ด้านหลัง- 
1 

ก าหนดการ 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

  เวลา ............ น.   พุทธบริษัทพร้อมกันภายในพระอุโบสถ 
  เวลา ............ น.  ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
     ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
     พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก 

ประธานกรวดน ้า รับพร 
  เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล 

จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาในกุศลครั งนี  
การแต่งกาย ชุดปกติขาว หรือสากลนิยม หรือชุดสุภาพ 

 

ซองบัตรเชิญ 
 
 

 
 
     เรียน   ................................................................ 
      ................................................................ 
      ................................................................ 
 



วปร  
 
 

พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระราชทาน 

-๑๒- 
 

แบบอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 

ให้ ........................................ 

ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
ณ วัด........................... 

ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด............... 
วัน................ ที่ ........ เดือน.............. พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

เวลา .............. น. 
 
 

 

 
 

                          พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                           ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 

                        ให้ ........................................ 

                              ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
                         ณ วัด........................... 

                            ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด............... 
                           วนั................ ที่ ........ เดือน.............. พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

                        เวลา .............. น. 
 

 


