(สําเนา)
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยการจัดกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ.๒๕๒๘
-----------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัด
กองทหารเกียรติยศ ใหเหมาะสมยิ่งขึน้ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ.๒๕๒๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ.๒๔๙๙
๓.๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดกองทหารเกียรติยศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๑๓
๓.๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดกองทหารเกียรติยศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๒๖
ขอ ๔ กองทหารเกียรติยศจัดสําหรับ
๔.๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
๔.๒ สมเด็จพระบรมราชินี
๔.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี
๔.๔ รัชทายาท
๔.๕ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
๔.๖ นายกรัฐมนตรี
๔.๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๔.๘ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
และผูบัญชาการทหารอากาศ
๔.๙ ประมุขของรัฐตางประเทศ ผูแทนรัฐบาลตางประเทศ และแขกผูมีเกียรติ
ของรัฐบาล
๔.๑๐ พระบรม …

-๒๔.๑๐ พระบรมราชานุสาวรีย และอนุสาวรียผูประกอบคุณความดี
แกประเทศชาติเปนอยางยิง่
๔.๑๑ ศพทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะประจําการ
๔.๑๒ ธงชัยเฉลิมพล
ขอ ๕ การจัดกองทหารเกียรติยศ ใหจัดในโอกาสดังตอไปนี้
๕.๑ สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว สมเด็จพระบรมราชินี
สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัฐทายาท ใหจัดเมื่อเสด็จในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธที างทหาร
หรือเสด็จประพาสตางทองถิน่
๕.๒ สําหรับผูสําเร็จราชการแทนพระองค ใหจดั เชนเดียวกับใน ๕.๑
๕.๓ สําหรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหจัด
เมื่อไปราชการตางทองถิน่ และในทองถิน่ นั้นมีหนวยทหารตั้งอยู
๕.๔ สําหรับผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
และผูบัญชาการทหารอากาศ ใหจัดเมื่อไปราชการตางทองถิน่ และในทองถิน่ นัน้ มีหนวยทหารในสังกัด
ตั้งอยู
๕.๕ สําหรับประมุขของรัฐตางประเทศ ผูแทนรัฐบาลตางประเทศ
และแขกผูมีเกียรติของรัฐบาล ใหจัดเมื่อมีการตอนรับในโอกาสที่มาถึงประเทศไทย และเมื่อมีการสง
ในโอกาสเดินทางกลับจากประเทศ หรือเมื่อไปเยี่ยมทองถิน่ ตาง ๆ เปนทางราชการ
ทั้งนี้ เฉพาะเมือ่ ในทองถิ่นทีม่ ีการตอนรับ หรือสง หรือที่ไปเยี่ยมนั้น
มีหนวยทหารตั้งอยู
๕.๖ สําหรับพระบรมราชานุสาวรีย และอนุสาวรียผูประกอบคุณความดี
แกประเทศชาติเปนอยางยิง่ ใหจัดเมื่อประกอบพิธีเปดหรือจัดพิธีสมโภชเปนทางราชการ
๕.๗ สําหรับศพทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะประจําการ ใหจัดเมื่อเวลาเผา
หรือฝงตามลัทธิศาสนาของผูเสียชีวิต แตใหงดจัดสําหรับศพทหารซึง่ เสียชีวิตเนื่องจากตนเองกระทํา
ความผิดหรือประพฤติชั่ว
๕.๘ สําหรับธงชัยเฉลิมพล ใหจัดในเมื่อเวลารับหรือสงธง
ถาตองจัดกองทหารเกียรติยศตามความใน ๕.๑,๕.๒,๕.๓,๕.๔ และ ๕.๕
มากกวา ๑ ราย ในโอกาสเดียวกัน ใหจัดแตเฉพาะผูซงึ่ ทรงราชอิสริยยศหรือเกียรติยศสูงกวาเทานัน้
ขอ ๖ กองทหาร …

-๓ขอ ๖ กองทหารเกียรติยศสําหรับบุคคลตามความใน ๔.๑ ถึง ๔.๑๐ ใหจัดกําลัง
๑ กองรอย ถือปนเล็กลวน มีแตรเดี่ยวและแตรวง (ถามี) แตกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี รัชทายาท และประมุขของรัฐตางประเทศ
ใหมีธงชัยเฉลิมพลประจํากองทหารเกียรติยศดวย
ขอ ๗ กองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหารเมื่อเวลาเผาหรือฝง ใหจัดกําลังดังนี้
๗.๑ สําหรับศพนายทหารชัน้ นายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศ ขึ้นไป
ใหจัดกําลัง ๑ กองรอย ถือปนเล็กลวน มีแตรเดี่ยวและแตรวง (ถามี)
๗.๒ สําหรับศพนายทหารชัน้ นายรอย นายเรือ หรือนายเรืออากาศ ใหจัดกําลัง
กึ่งกองรอย ถือปนเล็กลวน มีแตรเดี่ยว
๗.๓ สําหรับศพนายทหารประทวน และศพนักเรียนทหารซึง่ เมื่อสําเร็จการศึกษา
แลวจะไดเปนนายทหารสัญญาบัตร ใหจัดกําลัง ๑ หมวด ถือปนเล็กลวน มีแตรเดี่ยว
๗.๔ สําหรับศพพลทหาร และศพนักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะได
เปนนายทหารประทวน ใหจดั กําลัง ๑ หมู ถือปนเล็กลวน มีแตรเดี่ยว
ขอ ๘ กองทหารเกียรติยศสําหรับรับหรือสงธงชัยเฉลิมพล ใหจดั กําลัง ๑ หมวด
ถือปนเล็กลวน มีแตรเดี่ยวหรือขลุยกลอง
ขอ ๙ การจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหารตามความในขอ ๗ ถามีศพหลายศพ
ในที่เดียวและเวลาเดียวซึง่ จะตองทําการเคารพศพพรอมกัน ใหจัดกําลังตามอัตราของศพทีม่ ียศสูง
แตเพียงรายเดียว
ขอ ๑๐ ทหารในกองทหารเกียรติยศ โดยปกติใหแตงเครื่องแบบพิเศษสําหรับ
กองทหารเกียรติยศ (ถามี) หรือเครื่องแบบฝก สวมถุงมือ สําหรับนายทหารชั้นจานายสิบ พันจา
หรือพันจาอากาศ ขึ้นไป ใหคาดกระบี่ ถาเปนกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหาร ใหประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณดวย
กองทหารเกียรติยศซึ่งจัดไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ถามีหมายกําหนดการ
ใหผูที่ไปในงานนัน้ แตงเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ก็ใหทหาร
ในกองเกียรติยศแตงเครื่องแบบหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตามหมายกําหนดการนั้น

ขอ ๑๑ การจัด …

-๔ขอ ๑๑ การจัดกองทหารเกียรติยศในทองถิน่ ที่อยูห างจากที่ตงั้ หนวยทหาร
ใหผูบังคับบัญชาของหนวยทหารที่ตั้งอยูในทองถิน่ นัน้ พิจารณาวาควรจะจัดหรือไม
ขอ ๑๒ การจัดกองทหารเกียรติยศ โดยปกติใหจัดจากเหลาทหารราบ เวนแต
ในทองถิน่ นัน้ ไมมีหนวยทหารราบหรือไมสามารถจัดจากเหลาทหารราบได จึงใหจัดจากทหารเหลาอื่น
การจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับผูท ี่เปนนายทหารพิเศษของหนวยใด ใหจัด
จากหนวยนั้น เวนแตไมสามารถจัดจากหนวยนัน้ ได ก็ใหจัดจากหนวยอื่นตามที่เห็นสมควร
การจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหาร ใหพยายามจัดทหารจากหนวย
หรือเหลาเดียวกับผูเสียชีวิต หรือจัดจากหนวยที่ผูเสียชีวติ เคยบังคับบัญชาหรือเคยประจํามาแตกอ น
ขอ ๑๓ กองทหารเกียรติยศจัดสําหรับผูใด โดยปกติใหผูบังคับกองทหารเกียรติยศ
รายงานตัวตอผูนั้นดวย
ในกรณีดังตอไปนี้ ผูบังคับกองทหารเกียรติยศไมตองรายงานตัว คือ
๑๓.๑ เมื่อกองทหารเกียรติยศจัดสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ในงานพระราชพิธหี รือรัฐพิธตี าง ๆ ซึ่งมีหมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง
๑๓.๒ เมื่อผูบังคับกองทหารเกียรติยศไมมีโอกาสรายงานตัวได เชน
ผูรับการเคารพผานไปโดยรวดเร็ว เปนตน
ขอ ๑๔ การรายงานตัวของผูบังคับกองทหารเกียรติยศ ใหรายงานเปนใจความ
ตามลําดับดังนี้
๑๔.๑ สรรพนามและยศชื่อของผูบังคับกองทหารเกียรติยศ
๑๔.๒ เปนผูบังคับกองทหารเกียรติยศสําหรับผูใ ด
๑๔.๓ มีกําลังกองทหารเกียรติยศเทาใด (บอกจํานวนหนวยทหาร เชน
๑ กองรอย เปนตน และถาจัดกําลังทหารผสมจากทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ ก็ใหจําแนก
จํานวนหนวยทหารตามเหลานัน้ ๆ ดวย)
๑๔.๔ กลาวเชิญตรวจกองทหารเกียรติยศเปนใจความวา ขอเชิญใหเกียรติ
ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศตอไป
๑๔.๕ คําลงทายรายงาน เชน “ครับ” หรือคําอื่นใดตามฐานันดรศักดิ์
ของผูรับรายงาน
ขอ ๑๕ การจัด …

-๕-

ขอ ๑๕ การจัดกองทหารเกียรติยศเปนพิเศษนอกจากทีก่ ลาวแลว แกผูใด หรือสิ่งใด
โอกาสใด กําลังเทาใด และแตงเครื่องแบบอยางใด กระทรวงกลาโหมจะไดสั่งเปนครัง้ คราว หรือตามที่
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ และผูบัญชาการทหารอากาศ
พิจารณาสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๘
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท
(เปรม ติณสูลานนท)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการจัด
กองทหารเกียรติยศ ใหเหมาะสมและทันสมัยยิง่ ขึ้น ดวยการกําหนดใหจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับ
ในโอกาสประกอบพิธีเปดหรือพิธีสมโภชเปนทางราชการแกพระบรมราชานุสาวรียและอนุสาวรีย
ผูประกอบคุณความดีแกประเทศชาติ รวมทั้งกําหนดใหจัดธงชัยเฉลิมพลประกอบกองทหารเกียรติยศ
สําหรับประมุขของรัฐตางประเทศดวย ประกอบกับสมควรปรับปรุงรูปแบบของขอบังคับใหสอดคลอง
กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้

