ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๒๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ า "ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการจั ด กองทหาร
เกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๔๙๙
			
			
๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๓
๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ (ฉบับที่ ๓)
			
พ.ศ. ๒๕๒๖
ข้อ ๔
กองทหารเกียรติยศจัดสำหรับ
๔.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔.๒ สมเด็จพระบรมราชินี
๔.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี
๔.๔ รัชทายาท
๔.๕ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
๔.๖ นายกรัฐมนตรี

๖๓๕
๔.๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๔.๘ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
และผู้บัญชาการทหารอากาศ
๔.๙ ประมุขของรัฐต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และแขกผู้มี
เกียรติของรัฐบาล
			

๔.๑๐ พระบรมราชานุสาวรีย์ และอนุสาวรียผ์ ปู้ ระกอบคุณความดีแก่ประเทศชาติ

เป็นอย่างยิ่ง
๔.๑๑ ศพทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะประจำการ
๔.๑๒ ธงชัยเฉลิมพล
ข้อ ๕

การจัดกองทหารเกียรติยศ ให้จัดในโอกาสดังต่อไปนี้
๕.๑ สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จ

พระบรมราชชนนี และรัชทายาท ให้จัดเมื่อเสด็จในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีของทหาร หรือเสด็จ
ประพาสต่างท้องถิ่น
๕.๒ สำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้จัดเช่นเดียวกับใน ๕.๑
๕.๓ สำหรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้จัด
เมื่อไปราชการต่างท้องถิ่น และในท้องถิ่นนั้นมีหน่วยทหารตั้งอยู่
๕.๔ สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้จัดเมื่อไปราชการต่างท้องถิ่น และในท้องถิ่นนั้นมีหน่วยทหาร
ในสังกัดตั้งอยู่
๕.๕ สำหรับประมุขของรัฐต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และแขก
ผู้มีเกียรติของรัฐบาล ให้จัดเมื่อมีการต้อนรับในโอกาสที่มาถึงประเทศไทย และเมื่อมีการส่งในโอกาส
เดินทางกลับจากประเทศไทย หรือเมื่อไปเยี่ยมท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นทางราชการ
ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อในท้องถิ่นที่มีการต้อนรับ หรือส่ง หรือที่ไปเยี่ยมนั้น มีหน่วย
ทหารตั้งอยู่
๕.๖ สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณความดีแก่
ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ให้จัดเมื่อประกอบพิธีเปิดหรือจัดพิธีสมโภชเป็นทางราชการ

๖๓๖
๕.๗ สำหรับศพทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะประจำการ ให้จัดเมื่อเวลาเผาหรือฝัง
ตามลัทธิศาสนาของผู้เสียชีวิต แต่ให้งดจัดสำหรับศพทหารซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากตนเองกระทำความผิดหรือ
ประพฤติชั่ว
๕.๘ สำหรับธงชัยเฉลิมพล ให้จัดในเมื่อเวลารับหรือส่งธง
ถ้าต้องจัดกองทหารเกียรติยศตามความใน ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๕ 

มากกว่า ๑ รายในโอกาสเดียวกัน ให้จัดแต่เฉพาะผู้ซึ่งทรงราชอิสริยยศหรือเกียรติยศสูงกว่าเท่านั้น
ข้อ ๖

กองทหารเกียรติยศสำหรับบุคคลตามความใน ๔.๑ ถึง ๔.๑๐ ให้จัดกำลัง ๑

กองร้อย ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยวและแตรวง (ถ้ามี) แต่กองทหารเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี รัชทายาท และประมุขของรัฐต่างประเทศ
ให้มีธงชัยเฉลิมพลประจำกองทหารเกียรติยศด้วย
ข้อ ๗

กองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหารเมื่อเวลาเผาหรือฝัง ให้จัดกำลังดังนี้
๗.๑ สำหรับศพนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป

ให้จัดกำลัง ๑ กองร้อย ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยวและแตรวง (ถ้ามี)
๗.๒ สำหรับศพนายทหารชั้นนายร้อย นายเรือ หรือนายเรืออากาศ ให้จัด
กำลังกึ่งกองร้อย ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยว
๗.๓ สำหรั บ ศพนายทหารประทวน และศพนั ก เรี ย นทหารซึ่ ง เมื่ อ สำเร็ จ
การศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้จัดกำลัง ๑ หมวด ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยว
๗.๔ สำหรับศพพลทหาร และศพนักเรียนทหารซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
จะได้เป็นนายทหารประทวน ให้จัดกำลัง ๑ หมู่ ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยว
ข้อ ๘

กองทหารเกียรติยศสำหรับรับหรือส่งธงชัยเฉลิมพล ให้จัดกำลัง ๑ หมวด 


ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยวหรือขลุ่ยกลอง
ข้อ ๙

การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหารตามความในข้อ ๗ ถ้ามีศพหลายศพ

ในที่เดียวและเวลาเดียวซึ่งจะต้องทำการเคารพศพพร้อมกัน ให้จัดกำลังตามอัตราของศพที่มียศสูงแต่เพียง
รายเดียว
ข้อ ๑๐

ทหารในกองทหารเกียรติยศ โดยปกติให้แต่งเครื่องแบบพิเศษสำหรับกองทหาร

เกียรติยศ (ถ้ามี) หรือเครื่องแบบฝึก สวมถุงมือ สำหรับนายทหารชั้นจ่านายสิบ พันจ่า หรือพันจ่าอากาศ
ขึ้นไป ให้คาดกระบี่ ถ้าเป็นกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหาร ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย

๖๓๗
กองทหารเกียรติยศซึ่งจัดไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ถ้ามีหมายกำหนดการให้ผู้ที่ไป
ในงานนั้นแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็ให้ทหารในกองทหาร
เกียรติยศแต่งเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการนั้น
ข้อ ๑๑ การจัดกองทหารเกียรติยศในท้องถิ่นที่อยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วยทหาร ให้ผู้บังคับ
บัญชาของหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นนั้นพิจารณาว่าควรจะจัดหรือไม่
ข้อ ๑๒ การจัดกองทหารเกียรติยศโดยปกติให้จัดจากเหล่าทหารราบ เว้นแต่ในท้องถิ่น
นั้นไม่มีหน่วยทหารราบหรือไม่สามารถจัดจากเหล่าทหารราบได้ จึงให้จัดจากทหารเหล่าอื่น
การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับผู้ที่เป็นนายทหารพิเศษของหน่วยใด ให้จัดจากหน่วยนั้น
เว้นแต่ไม่สามารถจัดจากหน่วยนั้นได้ ก็ให้จัดจากหน่วยอื่นตามที่เห็นสมควร
การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหาร ให้พยายามจัดทหารจากหน่วยหรือเหล่าเดียวกับ
ผู้เสียชีวิต หรือจัดจากหน่วยที่ผู้เสียชีวิตเคยบังคับบัญชา หรือเคยประจำมาแต่ก่อน
ข้อ ๑๓ กองทหารเกียรติยศจัดสำหรับผู้ใด โดยปกติให้ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ
รายงานตัวต่อผู้นั้นด้วย
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศไม่ต้องรายงานตัว คือ
๑๓.๑ เมื่อกองทหารเกียรติยศจัดสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในงานพระราชพิธี
หรือรัฐพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง
๑๓.๒ เมื่อผู้บังคับกองทหารเกียรติยศไม่มีโอกาสรายงานตัวได้ เช่น ผู้รับการ
เคารพผ่านไปโดยรวดเร็ว เป็นต้น
ข้อ ๑๔ การรายงานตั ว ของผู้ บั ง คั บ กองทหารเกี ย รติ ย ศ ให้ ร ายงานเป็ น ใจความ
ตามลำดับ ดังนี้
๑๔.๑ สรรพนามและยศชื่อของผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ
๑๔.๒ เป็นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศสำหรับผู้ใด
๑๔.๓ มี ก ำลั ง กองทหารเกี ย รติ ย ศเท่ า ใด (บอกจำนวนหน่ ว ยทหาร เช่ น 

๑ กองร้อย เป็นต้น และถ้าจัดกำลังทหารผสมจากทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ ก็ให้จำแนกจำนวน
หน่วยทหารตามเหล่านั้น ๆ ด้วย)
๑๔.๔ กล่าวเชิญตรวจกองทหารเกียรติยศเป็นใจความว่า ขอเชิญให้เกียรติ
ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต่อไป

๖๓๘
๑๔.๕ คำลงท้ายรายงานเช่น "ครับ" หรือคำอื่นใดตามฐานันดรศักดิ์ของผู้รับ
รายงาน
ข้อ ๑๕ การจัดกองทหารเกียรติยศเป็นพิเศษนอกจากที่กล่าวแล้ว แก่ผู้ใด หรือสิ่งใด
โอกาสใด กำลังเท่าใด และแต่งเครื่องแบบอย่างใด กระทรวงกลาโหมจะได้สั่งเป็นครั้งคราว หรือตามที่
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ประกาศ    ณ    วันที่    ๒๔    กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๒๘
(ลงชื่อ)    พลเอก  ป.  ติณสูลานนท์
       (เปรม  ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดกองทหาร
เกียรติยศให้เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดให้จัดกองทหารเกียรติยศสำหรับในโอกาสประกอบ
พิธีเปิดหรือพิธีสมโภชเป็นทางราชการแก่พระบรมราชานุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณความดีแก่
ประเทศชาติ รวมทั้ ง กำหนดให้ จั ด ธงชั ย เฉลิ ม พลประกอบกองทหารเกี ย รติ ย ศสำหรั บ ประมุ ข ของรั ฐ
ต่างประเทศด้วย ประกอบกับสมควรปรับปรุงรูปแบบของข้อบังคับให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

