ขอบังคับทหาร
วาดวยการเคารพ
-----------------------ตอน ๑
วาดวยการเคารพบนรถ
มาตรา ๑
การเคารพเมื่ออยูตามลําพัง
ขอ ๑. ทาเคารพของทหารเมื่ออยูตามลําพังมีดังนี้
(๑) สวมหมวกมิไดถือปน ทําวันทยหัตถ
*(๒) มิไดสวมหมวกและมิไดถอื ปน
ก. อยูกับที่ ทําทาตรง แลวทําแลขวา (ซาย)
ข. กําลังเคลื่อนที่ ทําทาเดิน แลวทําแลขวา (ซาย)
(๓) ถือปน
ก. อยูกับที่ ทําทาวันทยาวุธ
*ข. อยูกับที่เมื่อสะพายอาวุธอยู ทําทาตรง แลวทําแลขวา (ซาย)
*ค. เคลื่อนที่ ทําทาเดิน แลวทําแลขวา (ซาย)

*ขอ ๑. (๒) ก., ข. แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐ ลง ๖ พ.ค. ๘๗
*ขอ ๑. (๓) ข., ค. แกไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐ ลง ๖ พ.ค. ๘๗

ทาเคารพ

๒๙๖
(๔) ขี่มา
ก. มิไดสะพายปน ถาสวมหมวก ทําวันทยหัตถ มิไดสวมหมวกทําแล
ขวา (ซาย)
ข. สะพายปน ทําแลขวา (ซาย)
(๕) เมื่อมิไดสวมหมวก ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรแสดงการเคารพดวยวิธี
ผูรับการเคารพ

กมศีรษะ
* ขอ ๒. ทหารตองแสดงการเคารพตอผูหรือสิ่งซึ่งจะกลาวตอไปนี้ คือ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระบรมราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจาแผนดินและพระราชินีตางประเทศ
(๖) พระบรมวงศซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๗) เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๘) ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
(๑๑) ทหารตอทหารหรือตํารวจ
(๑๒) ทหารตางประเทศซึ่งแตงเครื่องแบบ
(๑๓) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๔) พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ
(๑๕) ศพซึ่งมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ

* ขอ ๒. แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๙๗
(๑๖) ธงประจํากองทหาร
(๑๗) ธงประจํากองยุวชนทหาร
(๑๘) ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง,
ธงหมายยศและตําแหนงตั้งแตชั้นผูบัญชาการทหารเรือขึ้นไป และธงราชนาวี
ประจําเรือใหญ ในขณะทําพิธีขึ้นลง
(๑๙) ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ, ธงเยาวราช
และธงราชวงศ เวลาผานหรือชักขึ้นลง
(๒๐) อนุสาวรียรูปบุคคลซึ่งหลอ, ปน หรือทําดวยหินตั้ง
ไวขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง
(๒๑) หัวหนาคณะผูแทนทางทูตของตางประเทศ ที่เขาไป
ปฏิบัติหนาที่เปนทางราชการในพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนตที่มีธงประจํา
ตําแหนง หรือโดยรถยนตหลวงที่มิไดมีธงประจําตําแหนง
* ขอ ๓. ทหารกําลังเดินอยู ใหหยุดทําการเคารพตอผูหรือสิ่งซึ่งจะ

ผูหรือสิ่งที่ตอง

หยุด

กลาวตอไปนี้ ซึ่งกําลังเคลื่อนที่ คือ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระบรมราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจาแผนดินและพระราชินีตางประเทศ
(๖) พระบรมวงศซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๗) เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ

* ขอ ๓. แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห. ฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓

ทําการเคารพ

๒๙๘

เคารพกอน
และหลัง

การเคารพ
สําหรับ
นักเรียนทหาร

(๘) ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) ผูบังคับบัญชาของคนทุกชั้น
(๑๑) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๒) พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ
(๑๓) ศพซึ่งมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ
(๑๔) ธงประจํากองทหารและกองยุวชนทหารทั้งนี้ ใหทําการเคารพเมื่อ
ถึงระยะประมาณ ๓ กาว จากผูหรือสิ่งซึ่งตองทําการเคารพ และเลิกเคารพ เมื่อผานไป
แลวประมาณ ๒ กาว
(๑๕) ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาล ธงราชนาวีประจําเรือใหญ
ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ ธงเยาวราช และธงราชวงศในขณะชักขึ้นลง
* ขอ ๔. ผูมียศต่ํา ตองทําการเคารพผูมียศสูง นักเรียนทหาร ตองทําการเคารพ ซึ่ง
กันและกัน ผูเ รียนชั้นต่ํา ตองทําการเคารพผูเรียนชั้นสูง และพลทหาร ตองทําการเคารพ
พลทหารซึ่งเขารับราชการกอน ผูมียศหรืออาวุโสสูงกวาตองเคารพตอบ ถายศเสมอกัน
หรือเปนนักเรียนทหารชัน้ เดียวกัน หรือเปนพลทหารปเดียวกัน หรือถาไมแนใจวาใคร
จะมีอาวุโสสูงกวากัน ตองทําการเคารพซึ่งกันและกันโดยไมเกี่ยงงอน
* ขอ ๕. ใหเทียบชั้นการเคารพสําหรับนักเรียนทหารไวดังนี้
(๑) นักเรียนทหารในโรงเรียนทหาร ที่จะเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
เทียบเทาสิบเอก จาเอกหรือจาอากาศเอก
(๒) นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารที่จะเปนนายทหารประทวนเทียบเทา
พลทหารอาวุโส

*ขอ ๔. และขอ ๕. เพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๒๓๓/๒๓๕๕๕ ลง ๒๗ ก.ย. ๘๖

๒๙๙
ขอ ๖. เมื่อทหารอยูดวยกันหลายคน ผูมียศ หรืออาวุโสสูงเปน
ผูรับเคารพแตผูเดียว
ขอ ๗. ถาทหารสวมหมวกอยู จะถอดหมวกเคารพแกผูใดมิได

การรับเคารพ
ถอดหมวกเคารพ

ไมได

ขอ ๘. เมื่อทหารเขาไปในพระที่นั่ง โบสถ วิหาร ที่วาการ หรือ
เคหะสถาน เพื่อเคารพตอสถานที่นั้นใหถอดหมวก
ขอ ๙. เมื่อทหารอยูรวมสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลง เปน
เกียรติยศ ตองทําการเคารพจนกวาจะสิ้นเพลงเคารพนั้น
ขอ ๑๐. การเคารพใหเริ่มและเลิกดังตอไปนี้
(๑) เมื่อผานใหเริ่มกระทําในระยะหาง เมื่อเห็นไดถนัด
และกอนที่จะผานประมาณ ๓ กาว เลิกเคารพเมื่อผานไปแลวประมาณ ๒ กาว
(๒) เมื่อเขาไปหาใหเริ่มเคารพ กอนถึงผูหรือสิ่งซึ่งตอง
เคารพประมาณ ๓ กาว เลิกเคารพเมื่อไดรับอนุญาตหรือเสร็จกิจแลว
(๓) เมื่อผูหรือสิ่งซึ่งตองเคารพเขามายังบริเวณที่ตนอยู
ใหเริ่มและเลิกเคารพในโอกาสอันควร
มาตรา ๒
การเคารพดวยธงประจํากอง
ขอ ๑. ทาเคารพดวยธง มีดังนี้
(๑) อยูกับที่
ก. ใหลดธงลง
ข. ใหถือธงทายกธง
(๒) เคลื่อนที่ ใหถือธงทายกธง

เคารพสถานที่
เคารพเมื่อไดยิน
เพลงเคารพ
เริ่มและเลิกเคารพ

ทาเคารพ

๓๐๐
ขอ ๒. วิธีเคารพดวยธง ใหปฏิบัติดังนี้
* (๑) อยูกับที่ ลดธงถวายความเคารพแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว
พระบรมศพ พระบรมอัฐิ และประมุขตางประเทศมาเยือนประเทศไทยเปนทางราชการ
นอกจากนี้ไมตองทําการเคารพดวยธง เวนแตเปนธงประจํากองเกียรติยศจัดสําหรับผู
หรือสิ่งใดจึงใหทําการเคารพดวยทายกธงแกผูนั้นหรือสิ่งนั้นดวย
(๒) เคลื่อนที่ ถือธงทายกธงถวายความเคารพแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระบรมศพ และพระบรมอัฐิเทานั้น
(๓) เมื่อธงแสดงการเคารพ ใหนายทหารรักษาธง ทําวันทยาวุธดวยทากระบี่
และผูชวยผูเชิญธงทําแลขวา (ซาย)
โอกาสที่ตองเคารพ
ขอ ๓. การเคารพดวยธงประจํากองนั้น ใหกระทําเฉพาะเมื่อธงที่เชิญไดคลี่ไว
วิธีเคารพ

เพลงเคารพ

* มาตรา ๓
การบรรเลงเพลงเคารพ
ขอ ๑. เพลงเคารพแบงแยกตามชนิดของเครื่องบรรเลงดังนี้
(๑) เพลงเคารพดวยแตรวง คือ
ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี
ข. เพลงชาติ
ค. เพลงมหาชัย
ง. เพลงมหาฤกษ
จ. เพลงมารชธงชัยเฉลิมพล
(๒) เพลงเคารพดวยแตรเดี่ยว คือ เพลงคํานับ
(๓) เพลงเคารพดวยขลุยกลอง คือ เพลงมหาชัย

* ขอ ๒. (๑) แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
* มาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓

๓๐๑
ขอ ๒. การบรรเลงเพลงเคารพนั้น มีวิธีบรรเลง ๒ วิธี
(๑) วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงประจําแถว
(๒) วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลง ที่มิไดประจําแถว
การบรรเลงเพลงเคารพทั้ง ๒ วิธี นี้ กระทําเฉพาะเมื่อเครื่องบรรเลง
อยูกับที่และเฉพาะในพิธีเกียรติยศ
สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินี,
สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท ทั้ง ๔ พระองคนี้ ไมวาในพิธีใดๆ หรือไม
ก็ดี ตองบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ
ขอ ๓. เครื่องบรรเลงประจําแถว บรรเลงเพลงเคารพดวยเพลงตาง ๆ
แกผูหรือสิ่งซึ่งรับความเคารพ ดังนี้
(๑) แตรวงบรรเลง
ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี สําหรับ
- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- สมเด็จพระบรมราชินี
- สมเด็จพระบรมราชชนนี
- รัชทายาท
- พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
- ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ, ธงเยาวราช
เวลาผานหรือชักขึ้นลง
ข. เพลงชาติ สําหรับ
- ธงประจํากองทหาร
- ธงประจํากองยุวชนทหาร
- ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง และ
ธงราชนาวีประจําเรือใหญในขณะทําพิธีขึ้นลง

วิธีบรรเลง

เครื่องบรรเลง
ประจําแถว

๓๐๒

เครื่องบรรเลง
ไมประจําแถว

ค. เพลงมหาชัย สําหรับ
- พระบรมวงศ
- ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
- ธงราชวงศ เวลาผานหรือขึ้นลง
- นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือหรือจอมพลอากาศ
ง. เพลงมหาฤกษ สําหรับผูหรือสิ่งอื่นซึ่งมิไดกลาวใน ก.ข.ค.
จ. เพลงมารชธงชัยเฉลิมพล สําหรับธงประจํากองทหารในงานพิธีกระทํา
สัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล
(๒) แตรเดี่ยว เปาเพลงคํานับอยางเดียวแตตางกันดวยจํานวนจบ ดังนี้
ก. เปา ๓ จบ สําหรับผูหรือสิ่งซึ่งแตรวงตองบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงชาติ
ข. เปา ๒ จบ สําหรับผูหรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย
ค. เปา ๑ จบ สําหรับผูหรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ และในพิธี
เปลี่ยนกองรักษาการณ
(๓) ขลุย กลอง บรรเลงเพลงมหาชัยถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท และในพิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ
อนึ่ง ถาแถวทหารนั้น ๆ มีเครื่องบรรเลงหลายประเภท ใหเปนหนาที่ของแตรวงถาไมมี
แตรวงใหเปนหนาที่ของแตรเดี่ยว สวนขลุย กลองนั้นใชบรรเลงแตเฉพาะไมมีเครื่อง
บรรเลงอื่นๆ เวนแตการบรรเลงเพลงเคารพเมื่อขณะเปลี่ยนกองรักษาการณ ถามีแตรเดี่ยว
ใหเปนหนาที่ของแตรเดี่ยว ถาไมมีแตรเดี่ยว ใหเปนหนาที่ของขลุย กลอง สวนแตรวง
บรรเลงเฉพาะเมื่อรับสงธงประจํากอง
ขอ ๔. เครื่องบรรเลงที่มิไดประจําแถว บรรเลงเพลงเคารพเชนเดียวกับเครื่อง
บรรเลงประจําแถว แตบรรเลงเฉพาะ

๓๐๓
(๑) ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินี,
สมเด็จพระบรมราชชนนี แ ละรั ช ทายาท เมื่ อ เสด็ จ เข า มายั ง ที่ นั้ น และเมือ่ เสด็จกลับ
หรือเมื่อเสด็จผาน
(๒) บรรเลงเพลงเคารพอื่นๆ เพื่อเปนเกียรติยศตามกําหนดการนั้น ๆ
มาตรา ๔
การเคารพเมื่ออยูในความควบคุม
ขอ ๑. ทาเคารพของทหารเมื่ออยูในความควบคุม มีดังนี้
(๑) แถวทหารถืออาวุธอยูกับที่ ทําวันทยาวุธ
*(๒) แถวทหารสะพายอาวุธ หรือไมถืออาวุธอยูกับที่ทําทาตรง
แลวทําแลขวา (ซาย)
(๓) แถวทหารกําลังเดิน ทําแลขวา (ซาย)
(๔) ทหารที่ไมไดอยูเปนแถว แตตองรวมกันอยูเปนกลุมกอน
และมีผูควบคุมประจํา
* ก. อยูกับที่ ทําทาตรงแลวทําแลขวา (ซาย)
* ข. กําลังเคลื่อนที่ทําทาเดินแลวทําแลขวา (ซาย)
การเคารพในหมายเลข (๔) นี้ ผูควบคุมจะสั่งใหทําการเคารพตามลําพัง
ก็ได
ขอ ๒. วิธีแสดงการเคารพของทหารเมื่ออยูในความควบคุมมี ดังนี้
(๑) ทหารที่อยูในความควบคุมตองทําการเคารพตามขอ ๑ แหง
มาตรานี้แกผูหรือสิ่งตามขอ ๒.แหงมาตรา ๑ ตั้งแตหมายเลข (๑) ถึง (๗) กับ (๑๒)
ถึง (๑๘) และผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบังคับกองรอยหรือผูบังคับการเรือขึ้นไป

*ขอ ๑. (๒) และ (๔) ก.ข. แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐ ลง ๓ พ.ค. ๘๗

ทาเคารพ

วิธีเ คารพ

๓๐๔

การเคารพเฉพาะ
ผูควบคุม

เริ่มและเลิก
เคารพ

ทาเคารพ

วิธีเคารพ

(๒) แถวทหารซึ่งพักอยูตองเรียกแถว ทหารมามิไดอยูบนหลังมา ตองขึ้นมา
ทหารขี่ขับมาและขับรถมิไดอยูบนหลังมาและบนรถตองขึ้นมาและขึ้นรถถวายความ
เคารพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินีและรัชทายาท
ขอ ๓. ผูควบคุมแถวทหารอยูกับที่ ถาขัดกระบี่หรือดาบอยู เมื่อบอกแถวทหารทําการ
เคารพดวยทาอาวุธ ใหตนทําการเคารพดวยทากระบี่ หรือดาบ นอกจากที่กลาวแลวนี้
ผูควบคุม ทําการเคารพอยางอยูตามลําพัง และถาชักกระบี่หรือดาบอยูตามระเบียบของการ
บังคับแถวใหทําการเคารพดวยทาอาวุธนั้น
ผูควบคุมแถวทหารพลรบก็ดี หรือผูควบคุมแถวทหารผูชวยพลรบที่ถือปน ในเวลา
ตรวจพลสวนสนามก็ดี ถาขัดกระบี่ หรือดาบอยู เมื่อบอกแถวทหารทําการเคารพใหตนทํา
ใหตนทําการเคารพดวยทากระบี่หรือดาบ
ขอ ๔. การเริ่มเคารพ ใหกระทําเมื่อเห็นไดถนัด หรืออนุโลมตามโอกาส และสถานที่
เมื่อผูหรือสิ่งซึ่งรับการเคารพผานพนไปประมาณ ๓ กาวหรือเมื่อจบเพลงเคารพแลว
จึงเลิกการเคารพ
มาตรา ๕
การเคารพของกองรักษาการณและทหารยาม
ขอ ๑. ทาเคารพของกองรักษาการณและทหารยามมีดังนี้
(๑) อยูกับที่ ทําวันทยาวุธ
*(๒) เคลื่อนที่ ทําทาเดิน แลวทําแลขวา (ซาย)
ขอ ๒. วิธีแสดงการเคารพของกองรักษาการณและทหารยามมีดังนี้
(๑) สําหรับกองรักษาการณ เรียกแถวทําวันทยาวุธแกผูและสิ่งตามที่กลาวใน
มาตรา ๑ ขอ ๒. ตั้งแตหมายเลข (๑) ถึง (๗) กับ (๑๒) ถึง (๑๘)และผูบังคับบัญชาตั้งแต
ชั้นผูบังคับกองพัน หรือผูบังคับการเรือขึ้นไป

* ขอ ๑. (๒) แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๘๒/๙๒๙๐ ลง ๓ พ.ค. ๘๗

๓๐๕
(๒) สําหรับทหารยาม
ก. เมื่ออยูกับที่ ทําการเคารพ ดวยวิธีวันทยาวุธแกผูและ
สิ่งตามมาตรา ๑ ขอ ๒.แตไมตองเคารพทหารหรือตํารวจซึ่งต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
ข. เมื่อเคลื่อนที่ทําการเคารพแกผูและสิ่ง เชน หมาย ก.
ดวยทําแลขวา (ซาย)
ระเบียบการอยางอื่นนอกจากที่กลาวแลวในมาตรานี้ให
ปฏิบัติอนุโลมตามที่กลาวไวในมาตรา ๔
* มาตรา ๖
การเคารพของกองทหารเกียรติยศ
ขอ ๑. ทาเคารพของกองทหารเกียรติยศมีทาเดียว คือ วันทยาวุธ
ขอ ๒. วิธีแสดงการเคารพของกองทหารเกียรติยศมีดังนี้
(๑) กองทหารเกียรติยศจัดสําหรับผูใดหรือสิ่งใดใหทําการ
เคารพแกผูนั้นหรือสิ่งนั้น ผูบังคับกองทหารเกียรติยศปฏิบัติการอนุโลมตามวิธี
รับตรวจพล
กอนที่ผูหรือสิ่งซึ่งรับเกียรติยศจะไดรับการเคารพตามระเบียบ
นั้น กองทหารเกียรติยศถวายการเคารพ เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ า อยู หั ว
สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท แตถาพระองคซึ่ง
ทรงราชอิสริยยศสูงกวา เสด็จถึงกอน ก็ไมตองถวายการเคารพแกพระองคซึ่งทรง
ราชอิสริยยศต่ํากวาอีก และในการนี้ ผูบังคับกองทหารเกียรติยศ ไมตองปฏิบัติอยาง
การรับตรวจพล

ทาเคารพ
วิธีเคารพ

* ขอ ๒. (๒) ก. แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย. ๘๐
* มาตรา ๖ ขอ ๑. และขอ ๒. แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห. ฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๖

๓๐๖
การถวายการเคารพตามความในวรรคกอน หากเปนกองทหารเกียรติยศ สําหรับ
ศพ ใหถวายการเคารพเทานั้น ไมตองบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งในเวลาเสด็จ
พระราชดําเนินมาถึงและเสด็จพระราชดําเนินกลับ
(๒) ถาเปนกองทหารเกียรติยศซึ่งจัดไปเคารพศพใหแสดงการเคารพในเวลา
เผาหรือโดยใหแตรเดี่ยวเปาเพลงนอน ๑ จบ แลวใหหนวยทหารเคารพศพกระทําวันทยาวุธ
แตรวงหรือแตรเดี่ยว บรรเลงเพลงเคารพ ตามที่กําหนดในมาตรา ๓ เมื่อจบแลวทําเรียบอาวุธ
คงอยูในทาตรง ตอไปนี้ถามีแตรวงใหบรรเลงเพลงโศก ๑ จบเปนเสร็จการ
ระเบียบการอยางอื่นนอกจากที่กลาวแลวในมาตรานี้ ใหปฏิบัติอนุโลมตามที่
กลาวไวในมาตรา ๔

เมื่อทําวันทยาวุธ
หรือวันทยหัตถ
ผูมียศต่ํากวา
ผูซึ่งตนอยูดวย

มาตรา ๗
การผอนผัน
ขอ ๑. ถาไมสามารถทําการเคารพดวยทาวันทยาวุธหรือทําวันทยหัตถไดให
* (๑) อยูกับที่ ทําทาตรง แลวทําแลขวา (ซาย)
* (๒) เคลื่อนที่ ทําทาเดิน แลวทําแลขวา (ซาย)
ขอ ๒. ทหารสนทนาหรือติดตออยูกับผูมียศสูงกวา ไมตองแสดงการเคารพผูมียศ
ต่ํากวาผูซึ่งตนอยูดวย แตถาอยูเฉพาะพระพักตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีและรัชทายาท ไมตองทําการเคารพแกผูใด นอกจากพระองคนี้
ทหารในความควบคุมอยูตอหนาผูซึ่งแถวทหารตองทําการเคารพให ไมตองทําการ
เคารพผูซึ่งต่ํากวา เวนแตเปนระเบียบการเคารพของกองเกียรติยศ

* ขอ ๑ (๑) และ (๒) แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐ ลง ๖ พ.ค. ๘๗

๓๐๗
ขอ ๓. ทหารสวมหมวกอยูจะถอดหมวกเพื่อไหวพระก็ได
ขอ ๔. ในโอกาสตอไปนี้ ทหารไมตองทําการเคารพแกผูใด
(๑) กําลังเลนกีฬา
(๒) เมื่ออยูในที่ชุมนุมซึ่งตองการความสงบ
(๓) เมื่อเจ็บปวยอาการสาหัส
(๔) เมื่อแบกหามของหนัก
(๕) เมื่อกําลังรับประทานอาหารอยู
(๖) เมื่อมีหนาที่ตองประจําในขบวนหรือพิธีใดๆ
(๗) กําลังขับขี่ยานหรือสัตวพาหนะเคลื่อนที่ตาม
ลําพังในที่คับขัน หรือเมื่อกําลังขับยานพาหนะในความควบคุม
* (๘) เมื่อควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจํา หรือโดยสาร
ไปบนยานพาหนะ
* (๙) เมื่อกําลังทําการรักษาพยาบาลตามหนาที่
ขอ ๕. ทหารในความควบคุม ซึ่งกําลังหัดหนาที่ราชการสนาม ผู
ควบคุมไมตองบอกแสดงการเคารพ แตตนเองตองทําการเคารพอยางอยูตามลําพัง
ขอ ๖. แถวทหารกําลังเดินตามสบาย หรือวิ่งไมตองทําการเคารพ

ถอดหมวกไหวพระได
โอกาสที่ไมตองเคารพ

การเคารพกําลังหัด
หนาที่ราชการสนาม
แถวเดินตามสบาย
หรือวิ่งไมตองเคารพ

* ขอ ๔ (๘) และ (๙) แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๑๘๔/๑๐๓๑๒ ลง ๓๐ ส.ค. ๘๒

๓๐๘
การเคารพ
บนยานพาหนะ
กองรักษาการณ
ไมตองตั้งแถว
เคารพเวลาสวดมนตหรือฝนตก
กองรักษาการณ
ไมตองเรียกแถว
เคารพทหารที่ไม
แตงเครื่องแบบ

วิเคราะหศัพท
การเคารพ
ดวยวิธียิงสลุต

ขอ ๗. ทหารซึ่งอยูบนยานพาหนะใหทําการเคารพโดยนั่ง หรือยืนอยูบนยานนั้นได
แตตองสํารวมอิริยาบถขณะเคารพใหสมควร
ขอ ๘. ถามิไดมีคําสั่งเปนพิเศษในระหวางเวลาตั้งแตสวดมนตกอนนอนไปจนถึง
รุงสวาง (เมื่อเห็นไดถนัด) หรือเมื่อฝนตกจนถึงตองเก็บอาวุธ กองรักษาการณ ไมตองตั้ง
แถวแสดงการเคารพแกผูใด
ขอ ๙. ทหารซึ่งมิไดแตงเครื่องแบบกองรักษาการณ ไมตองเรียกแถวทําการเคารพ

* ตอน ๒
วาดวยการเคารพในเรือ
มาตรา ๔
การเคารพในเรือใหญ
ขอ ๑. คําวา “เรือใหญ” หมายความวา เรือเดินทะเล รวมทั้งที่เปนเรือรบ และเรือชวยรบ
ขอ ๒. เรือใหญ ซึ่งมีหนาที่ยิงสลุต ตามพระราชกําหนดยิงสลุต จะตองแสดงการ
เคารพดวยวิธียิงสลุตในโอกาสใดบางนั้น มีระเบียบการแจงอยูในพระราชกําหนดนั้น
โดยละเอียดแลว แตถึงแมจะไดแสดงการเคารพดวยวิธียิงสลุตแลวก็ตาม ก็ยังตองทําการ
เคารพตามวิธีที่จะไดกลาวตอไปประกอบดวย ในขณะที่ยิงสลุตนั้นเสมอไปตามควรแก
เกียรติยศของบุคคลและวัตถุ ซึ่งรับการเคารพ

* ตอน ๒ เดิมมีมาตรา ๑๖ (การเคารพในเรือพาย) และมาตรา ๑๗ (การเคารพในเรือแจว) อยูดวย
แตตอมาไดยกเลิกตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗

๓๐๙
ขอ ๓. เรือใหญในเวลาแลนผานกัน หรือแลนมาจอดรวมแหง
เดียวกัน หางจากกันในระยะซึ่งอาจทราบสัณฐาน และลักษณะของธงไดดวย
จักษุปกติ ใหมีการเคารพซึ่งกันและกัน คือ
(๑) เรือใหญอื่น ๆ ทําการเคารพตอเรือทุกชนิด ที่ชักธงมหาราชใหญหรือนอย ธงราชินใี หญหรือนอย ธงเยาวราชใหญหรือนอย ดวยวิธี
ดังนี้
ก. เรือซึ่งมียามใหญ เรียกยามใหญเขาแถว ทหารอื่น ๆ
แถวรายกราบ ตั้งแตหัวตลอดทายเรือ เฉพาะกราบที่ผาน เมื่อเปาแตรสัญญาณตรง
หรือนายยามบอกตรง ยามใหญกับทหารที่ถือปนทําวันทยาวุธ ทหารรายกราบ
ทําวันทยหัตถ ถามีแตรวงๆบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แตรสั้นเปาเพลง
คํานับ ๓ จบ
ข. เรือที่ไมมียามใหญเรียกแถวทหารยืนรายกราบตั้งแต
หัวตลอดทายเรือเฉพาะกราบที่ผาน เมื่อเปาแตรสัญญาณตรงหรือนายยามบอก
ตรง ทหารที่ถือปนทําวันทยาวุธ ทหารรายกราบทําวันทยหัตถ ถามีแตรใหปฏิบัติ
อยาง ก.
(๒) เรือใหญอื่นๆ ทําการเคารพตอเรือทุกชนิด ที่ชักธงราชวงศใหญหรือนอย ดวยวิธีดังนี้
ก. เรือที่มียามใหญเรียกยามใหญเขาแถว สวนทหารอื่น ๆ
ผูใดอยูแหงใดก็ใหคงอยูตรงนั้น โดยหันหนาไปทางสิ่งที่รับการเคารพเมื่อเปาแตร
สัญญาณตรง หรือนายยามบอกตรง ยามใหญกับทหารที่ถือปนทําวันทยาวุธ ทหาร
นอกนั้นทําวันทยหัตถ ถามีแตรวง ๆ บรรเลงเพลงมหาชัย แตรสั้นเปาเพลงคํานับ
๒ จบ
ข. เรือที่ไมมียามใหญผูใดอยูบนดาดฟาแหงใด ก็คงใหทํา
การเคารพที่ตรงนั้น โดยหันหนาไปทางสิ่งที่รับการเคารพ เมื่อเปาแตรสัญญาณ
ตรง หรือนายยามบอกตรง ทหารที่ถือปนทําวันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ
ถามีแตรใหปฏิบัติอยาง ก.

การเคารพเมื่อเรือ
ชักธงหมายอิสริยยศ
หมายยศและหมายตําแหนง

๓๑๐
(๓) เรือใหญอื่น ๆ ทําการเคารพตอเรือทุกชนิดที่ชักธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ธงผูบัญชาการทหารเรือ ธงผูบังคับการกองเรือรบ และธงนาย
พลเรือทุกชัน้ ดวยวิธี ดังนี้
ก. เรือที่มียามใหญ เรียกยามใหญเขาแถว สวนทหารอื่นๆ ผูใดอยูแ หงใดก็ให
คงใหคงอยูตรงนั้น โดยหันหนาไปทางสิ่งที่รับการเคารพ เมื่อเปาแตรสัญญาณตรงหรือ
นายยามบอกตรง ยามใหญกับทหารถือปนทําวันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถถามี
แตรวง ๆ บรรเลงเพลงเดินมหาฤกษ แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๑ จบ
ข. เรือที่ไมมียามใหญ ผูใดอยูบนดาดฟาแหงใด ก็คงใหทําการเคารพที่
ตรงนั้นโดยหันหนาไปทางสิ่งที่รับการเคารพเมื่อเปาแตรสัญญาณตรงหรือนายยามบอก
ตรง ทหารที่ถือปนทําวันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ ถามีแตรใหปฏิบัติตาม ก.
(๔) เรือใหญซึ่งชักแตธงประจําเรือตามปกติ และจะมีธงนายเรือชัน้ ใดก็ตามให
ทําการเคารพซึ่งกันและกัน คือนายยามสั่งใหเปาแตรสัญญาณตรงหรือบอกตรง บรรดา
ทหาร ซึ่งอยูบ นดาดฟาเรือที่ถือปนทําวันทยาวุธ ทีไ่ มไดถือปนทําวันทยหัตถใครอยูทใี่ ด
ใหทําการเคารพที่ตรงนั้น โดยหันหนาไปทางสิ่งที่รับการเคารพและการที่เรือใดจะตองทํา
การเคารพซึ่งกันและกันกอนหรือหลังอยางใดนั้นใหปฏิบัติดังนี้
ก. เรือชั้นที่ ๓ เคารพเรือพระที่นั่ง เรือชั้นที่ ๑ และเรือชั้นที่ ๒ กอน
ข. เรือชั้นที่ ๒ เคารพเรือพระที่นั่งกับเรือชั้นที่ ๑ กอน
ค. เรือชั้นที่ ๑ เคารพเรือพระที่นั่งกอน
ง. เรือชั้นเดียวกัน ใหเรือที่ผูบังคับการเรือมียศนอยกวาเคารพเรือที่ผูบังคับการเรือ มียศสูงหรืออาวุโสกวา ถาผูบังคับการเรือมียศเสมอกัน ใหตางฝายตางทําการเคารพ
พรอมๆ กัน
จ. เรือชวยรบ ถึงจะอยูในลําดับชั้นสูงกวาเรือรบก็ตาม ใหทําการเคารพเรือ
พระที่นั่งและเรือรบกอนเสมอไป
การเคารพระหวาง
ขอ ๔. เรือหลวงกับเรือรบตางประเทศ ใหทําการเคารพซึ่งกันและกัน ดังนี้
เรือหลวง กับเรือ
รบต างประเทศ

๓๑๑
(๑) ถาเรือรบตางประเทศชักธงราชตระกูล ใหเรือหลวง
ทําการเคารพ โดยวิธี เดียวกันกับทําความเคารพเรือที่ชักธงราชตระกู ล ฝ า ยสยาม
แตถากําหนดใหแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีไทย ตองเปลี่ยนเปนบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมีของชาติตางประเทศนั้น ๆ
(๒) ถาเรือรบตางประเทศชักธงตําแหนงขาราชการชั้นสูง
หรือธงนายพลเรือใหเรือหลวงทําการเคารพโดยวิธีเดียวกันกับทําความเคารพเรือที่ชักธงหมายตําแหนงหรือ ธงนายพลเรือฝายสยาม แตรวงคงบรรเลงเพลงเดินมหาฤกษ
เหมือนกัน
(๓) ถาเรือรบตางประเทศ มิไดชักธงตาม (๑) และ(๒) ให
เรือหลวงทําการเคารพอยางเรือรบฝายสยาม ตามขอ ๓.(๔) แตใหทําการเคารพพรอม
กันกับเรือรบตางประเทศนั้นโดยไมตองคํานึงถึงชั้นของเรือหรือยศ และอาวุโสของ
ผูบังคับการเรือ
(๔) ถาเรือตางฝายตางชักธงหมายเกียรติยศดวยกัน เรือที่ชัก
ธงหมายเกียรติยศต่ํากวาทําการเคารพเรือ ที่ชักธงหมายเกียรติยศสูงกวา ถาธงหมาย
เกียรติยศนั้นเสมอกันให ทําการเคารพพรอม ๆ กัน
(๕) ถาเรือรบตางประเทศ ทําการเคารพเรือหลวงกอนไมวา
ในระยะใดๆ ใหเรือหลวงทําการเคารพตอบทันที โดยไมตองคํานึงถึงวาในระยะนั้น ๆ
จะอาจทราบสัณฐาน และลักษณะของธงไดดวยจักษุปกติหรือไมก็ตาม
ขอ ๕. ถาเรือคาขายหรือเรือรับคนโดยสารจะเปนของสยามหรือของ
ตางประเทศก็ตามลดธงเคารพเรือหลวง ใหเรือหลวงลดธงทายเรือรับการเคารพ ๑ ครั้ง
แลวชักขึ้นทีต่ ามเดิม กอนที่เรือนั้นจะหยุดทําการเคารพ หามมิใหเรือหลวงลดธงเคารพ
เรือของบริษัทหรือเอกชนกอนเปนอันขาด
ขอ ๖. เมื่อเรือหลวงแลนผานที่ซึ่งมีธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราช
ธงราชวงศ ธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ธงผูบัญชาการทหารเรือ และธงนายพลเรือทุกชั้นซึ่งชักขึ้นไวยอดเสาบนบก ใหกระทําการเคารพ
แกธงนั้นโดยนัยเดียวกันกับที่กลาวไวในขอ ๓ (๑) (๒) หรือ(๓) ตามควรแกเกียรติยศ
ของธง

การเคารพ
ระหวางเรือหลวง
กับ เรือคาขาย
การเคารพธงหมายเกียรติยศ
ที่ชักไวบนบก

๓๑๒
โอกาสที่เรือหลวง
งดเวนการเคารพ

ขอ ๗. การเคารพในเรือใหญซึ่งไดกลาวมาแลวนั้นใหงดเวนไดในโอกาสตอไปนี้

(๑) เรือซึ่งชักธงมหาราชไมตองเคารพธงอยางหนึ่งอยางใดที่ต่ํากวา เรือซึ่งชัก
ธงราชินีเคารพธงมหาราช เรือซึ่งชักธงเยาวราช เคารพธงมหาราชและธงราชินี เรือซึ่ง
ชักธงราชวงศ เคารพธงมหาราช ธงราชินี และธงเยาวราช สวนเรือซึ่งชักธงนายกรัฐมนตรี
ธงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ธงผูบัญชาการทหารเรือ ตลอดจนธงนายพลเรือ
ทุกชั้นเคารพธงหมายราชตระกูลทุกธงแตไมเคารพธง ซึ่งหมายยศหรือตําแหนงต่ํากวา
ชั้นของตนลงไปเฉพาะเรือที่ชักธงนายพลเรือนั้น เมื่อฝายที่ธงต่ํากวาทําการเคารพแลว
ใหฝายที่สูงกวาทําความเคารพตอบดวย
(๒) ถามีธงที่เรือจะตองทําการเคารพอยูใ นที่เดียวใกลชิดกันหลายธงใหทํา
การเคารพเฉพาะธงที่หมายเกียรติยศสูงสุดธงเดียว
(๓) ในระหวางเวลาธงลงแลว ไมมีการเคารพอยางหนึ่งอยางใดนอกจากทหาร
ในเรือ ทําการเคารพอยางเดียวกับเวลาที่ไมมีผูควบคุม เวนไวแตเมื่อมีคําสั่งชั่วครั้งคราว
หรือเมื่อเรือนั้นตองมีหนาที่ยิงสลุต
การเคารพบุคคลและ
ขอ ๘. เรือหลวงตองทําการเคารพแกบุคคลและวัตถุตางๆ ในเวลาที่ผานกันหรือมา
วัตถุที่ควรเคารพ หยุดอยู ดังนี้
(๑) นายยามสั่งใหเปาแตรสัญญาณตรง หรือบอกตรง ทหารที่ถือปนทํา
วันทยาวุธ ที่ไมไดถือปนทําวันทยหัตถ ยามใหญไมเขาแถว แตรสั้นไมตองเปาเพลง
คํานับใหแกบุคคลและวัตถุ คือ
* ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี รัชทายาท
พระบรมวงศ สมเด็จพระราชชนนี พระเจาแผนดิน และเจาตางประเทศ ในเมื่อไมมีธงหมาย
พระเกียรติยศ
ข. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารเรือ
ผูบังคับการกองเรือรบ และนายพลเรือ ที่เปนผูมีอํานาจบังคับบัญชาแหงเรือนั้นในเวลา
ที่ไมมีธงหมายยศ
* ขอ ๘ (๑) ก. แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗

๓๑๓
ค. พระบรมศพ พระบรมอัฐิ ขบวนแหพระศพ
* ง. ธงจุฑาธุช ธงประจํากองทหาร ธงประจํากอง
ยุวชนทหาร
(๒) ทหาร ซึง่ อยูบนดาดฟาเรือ ตางคนตางทําความเคารพอยาง
เวลาอยูตามลําพังทหารยามทําการเคารพใหแกบรรดานายพลเรือทุกชั้นซึ่งไมมีอํานาจ
บังคับบัญชาแหงเรือนั้นเมื่อไมมีธงหมายยศ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีหนาที่รับการเคารพ
ตามระเบียบทหารในเวลาอยูตามลําพังและระเบียบสําหรับยามรักษาการณ
(๓) ทหารซึ่งอยูในระหวางควบคุมเพื่อฝกหัดหรือสอนใหทําการ
เคารพตามระเบียบทหารเวลาอยูในความควบคุม
(๔) ถาเปนเวลาธงลงแลว การเคารพตามที่กลาวใน (๑) นั้น ให
ปฏิบัติอยาง (๒)
ขอ ๙.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ดี สมเด็จพระบรมราชินกี ็ดี หรือ
รัชทายาทก็ดี เมื่อเสด็จเปนขบวน มีขบวนแหนําตามเสด็จเปนพระเกียรติยศ โดยทาง
ราชการจะเปนทางชลมารคก็ดี ทางสถลมารคก็ดี ถึงหากจะไมมีธงหมายพระเกียรติยศ
มาดวยก็ใหเรือหลวง ทําการเคารพดังกลาวแลว ในขอ ๓. (๑) และ (๒)

* ขอ ๘ (๑) ง. แกไขเพิ่มเติมตาม คําสั่งทหารที่ ๙๕/๑๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย. ๘๒

การเคารพเมื่อ
เสร็จเปนขบวน

๓๑๔

การเคารพทหารถึง
แกกรรมในเรือใหญ

เวลารับศพลง
เรือใหญเฉพาะ
การแตงกาย
ของหนวยทหาร
ที่เคารพศพ

มาตรา ๙
การเคารพศพในเรือ
ขอ ๑. ทหารที่ถึงแกกรรมในเรือใหญ ใหไดรับเกียรติยศในการเคารพ ดังนี้
(๑) ในขณะยกศพไปจากเรือนั้น ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรทั้งหมดสงศพ
เพียงบันไดเรือ ทหารประจําเรือตั้งแถวหนาบันไดเรือ ถามียามใหญ ใหยามใหญเขาแถว
ทําวันทยาวุธ แตรเดี่ยวเปาเพลงคํานับ ตามชั้นยศ ถาผูที่ชั้นยศไมถึงกําหนดเปาเพลงคํานับ
ก็ใหแตรเดี่ยวเปาเพลงคํานับ ๑ จบ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ
(๒) ถาทําการปลงศพอยางชาวทะเลในเวลาหยอนศพลงทะเลก็ใหมีการเคารพ
ศพอยางเดียวกับที่กลาวแลวใน (๑) กับใหมีทหารถือปนอยางนอย ๑ หมู และอยางมาก
๑ หมวด ตามชั้นของเรือเพิ่มขึ้น หรือยามใหญนั้นเองตั้งแถวริมกราบเรือยิงปนดับดวย
กระสุนซอมรบ คํานับศพ ๓ ครั้ง ในขณะที่ศพจมลงไป ถามีแตรวงใหเปาเพลงคํานับใหแก
ศพนายทหารสัญญาบัตรดวย
อนึ่ง ถาผูตายเปนนายพลใหยิงสลุตดวยตามเกียรติยศซึ่งบัญญัติไวในพระราชกําหนด
การยิงสลุต การลดธงเรือคํานับศพ ใหเปนไปตามขอบังคับทหาร วาดวยการไวทุกข
ขอ ๒. เรือใหญที่จัดไปรับศพใหมีการเคารพในเวลารับศพลงเรือครั้งหนึ่งและเวลา
สงศพไปจากเรืออีกครั้งหนึ่งโดยวิธีเดียวกับที่กลาวแลวในขอ ๑(๑) แตศพนายทหาร
สัญญาบัตร สวนศพนอกนั้นไมมีพิธีอยางใด
ขอ ๓. การแตงกายในเวลาเคารพศพดังกลาวไวในขอ ๑ และ๒ นั้น ใหแตงเครื่องแบบ
เครื่องแบบเต็มยศ

๓๑๕
มาตรา ๑๐
การรับรองในเรือใหญ
ขอ ๑. เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือสมเด็จพระบรมราชินี
หรือรัชทายาทเสด็จขึ้นหรือลงจากเรือหลวง ใหผูบังคับการเรือ และนายทหาร
ทั้งหมดรับสงเสด็จที่บันได พันจาเปานกหวีด ยามใหญในบังคับนายทหารชั้น
สัญญาบัตร เขาแถวถวายวันทยาวุธ ทหารอื่น ๆ ยืนรายกราบตั้งแตหัวตลอดทายเรือ
ทางกราบที่เสด็จและถวายวันทยหัตถ ถามีแตรวง ๆ บรรเลงสรรเสริญพระบารมี
แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๓ จบ
* ขอ ๒. เมื่อพระบรมวงศหรือสมเด็จพระราชชนนีเสด็จขึ้นหรือลง
จากเรือหลวง ใหทําการรับรองและสงเสด็จ เชนเดียวกับขอ ๑ เวน แตทหารไมตอง
ยืนรายกราบ และแตรวงเปลี่ยนเปนบรรเลงเพลงมหาชัย
* ขอ ๓. เมื่อนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรทุกชั้นมาขึ้นหรือลงจาก
เรือหลวง ใหทําการรับรองและสง ดังแจงในตารางหมายเลข ๑ ตอทาย ขอบังคับนี้
* ขอ ๔. เมื่อนายทหารบก นายทหารอากาศหรือนายตํารวจ มาลงเรือ
หรือไปจากเรือหลวง โดยหนาที่ราชการเปนเกียรติยศโดยอิสระใหมีการรับและสง
อนุโลมตามยศนายทหารเรือ คือ นายพล นายพลอากาศ และนายพลตํารวจเหมือน
นายพลเรือ นายพัน นายนาวาอากาศและนายพันตํารวจเหมือนนายนาวา นายรอย
นายเรืออากาศและนายรอยตํารวจเหมือนนายเรือ แตถามาหรือไปจากเรือหลวง
โดยไมใชหนาที่ราชการเปนเกียรติยศแลว ใหทําการรับรองอยางนายทหารเรือ แต
เวนการเปานกหวีดทุกชั้น

* ขอ ๒ แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
* ขอ ๓ และ ขอ ๔ แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย. ๘๐

การรับรอง และสง
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี
รัชทายาท
การรับรอง และสงเสด็จพระบรมวงศานุวงศ
การรับรอง และสงนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร
การรับรอง และสงนายทหารบก อากาศ
หรือนายตํารวจ

๓๑๖
การรับรอง และสง
ขาราชการพลเรือน

การรับรอง และสง
พระเจาแผนดิน
และเจานายตางประเทศ

การรับรอง และสง
ขาราชการตางประเทศ

ขอ ๕. เมื่อขาราชการฝายพลเรือนมาลง หรือไปจากเรือหลวงโดยหนาที่ราชการ
เปนเกียรติยศโดยอิสระ ใหทําการรับและสง ดังแจงในตารางเปนเกียรติยศโดยอิสระ
ใหทําการรับและสง ดังแจงในตารางเปนเกียรติยศโดยอิสระ ใหทําการรับและสงดัง
แจงในตารางหมายเลข ๒ ตอทายขอบังคับนี้
ขอ ๖. เมื่อพระเจาแผนดิน และรัชทายาทตางประเทศเสด็จมาขึ้น หรือลงจากเรือหลวงใหทําการรับรองอยางเดียวกับในขอ ๑. แตแตรวงเปลี่ยนเปนบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีของประเทศนั้น
ถาเจานายตางประเทศที่ไมใชรชั ทายาทเสด็จมาขึ้นหรือลงจากเรือหลวง ให
ทําการรับรองอยางเดียวกับในขอ ๒. แตแตรวงเปลี่ยนเปนบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีของประเทศนั้น
ขอ ๗. เมื่อขาราชการชั้นสัญญาบัตรแหงรัฐบาลตางประเทศ คือนายทหารเรือ
นายทหารบก และขาราชการพลเรือน มาขึ้นหรือลงจากเรือหลวงใหทําการรับรอง
เหมือนเชนขาราชการสยาม ซึ่งมีตําแหนงเทียบชั้นตรงกัน แตเฉพาะนายทหารตางประเทศนั้น ตองไดรับนกหวีดในการรับรองดวยเสมอ ไมเลือกวาจะมียศชั้นใดถา
ผูใดที่เทียบชัน้ ขาราชการสยาม ซึ่งกําหนดใหแตรวงบรรเลงเพลงเดินดวย ก็ใหแตรวง
บรรเลงเพลงเดินมหาฤกษรับรองเชนเดียวกัน เวนไวแตถาขาราชการตางประเทศผู
นั้น เปนผูแทนของรัฐบาลดวยแลว ใหแตรวงเปลี่ยนเปนบรรเลงเพลงชาติของประเทศนั้น
อนึ่ง ถาในเรือหลวงลํานั้น มีผูมีเกียรติยศสูงอยูกอนแลว การรับรองผูมาใหม
โดยเต็มเกียรติยศของผูนั้น จะทําใหตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูที่มีเกียรติยศสูงในเรือ
เสียกอน

๓๑๗
มาตรา ๑๑
พิธีธงขึ้นและธงลง
ขอ ๑.ในการชักธงประจําเรือขึ้น เมื่อเวลา ๐๘๐๐ และชักลงเมื่อเวลา
พระอาทิตยอัสดงคตนั้น ใหมีการเคารพแกธงดังนี้
(๑) บรรดาเรือหลวงที่ไมมียามใหญ ใหทหารและพลเรือนที่
อยูในเรือนั้น ทําการเคารพแกธงในเวลาธงขึ้น หรือธงลงจนกวาจะเสร็จพิธี คือ เมื่อ
นายยามหรือนายเรือบอกตรง ใหทหารที่ถือปนทําวันทยาวุธ นอกนั้นทําวันทยหัตถ
หรือยืนตรง นกหวีดเปาเพลงธงขึ้นหรือธงลง แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๓ จบ แต
เฉพาะการเคารพธงลงนั้น เมื่อเสร็จการเคารพแลวใหเปาเพลงย่ําค่ําตอดวย
(๒) ถาเปนเรือที่มียามใหญ ใหยามใหญเขาแถวทําวันทยาวุธ
แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๓ จบ ถามีขลุยและกลอง ขลุยเปาเพลงมหาชัย กลองตี
ตลอดเวลา ถามีแตร ๆ บรรเลงเพลงชาติ นอกจากนี้ใหทําการเคารพอยาง (๑)
ขอ ๒.ในเวลากระทําพิธีธงขึ้น และธงลงในเรือนั้น ถาทหารอยูนอก
เรือในระยะซึ่งอาจทราบสัณฐานและลักษณะของธงไดดวยจักษุปกติแลวใหทําการ
ใหทําการเคารพตามวิธีที่ไดกําหนดไวสําหรับทหารและกองทหารทุกประเภท ทั้งนี้
ใหทําการเคารพตลอดถึงขาราชการพลเรือนและคนงานในสังกัดกองทัพเรือ โดย
ใชวิธีถอดหมวกยืนตรง
ขอ ๓. เมื่อเรือหลวงทอดอยูในอาวตางประเทศใดๆ ก็ดี การทํา
พิธีธงขึ้นและธงลงนั้น ใหปฏิบัติอยางขอ ๑. แตถามีแตรวงดวย เมื่อแตรวงบรรเลง
เพลงชาติไทยจบลงแลว ใหบรรเลงเพลงชาติของชาติที่เปนเจาของอาวติดตอกัน
ไปอีกจบหนึ่ง ทหารในเรือคงทําการเคารพตลอดเวลา
ขอ ๔. ถาเรือหลวงทอดอยูแหงเดียวกันกับเรือรบตางประเทศใน
นานน้ําของเราในระยะซึ่งอาจทราบสัณฐาน และลักษณะของธงได ดวยจักษุปกติ
แลว ในการทําพิธีธงขึ้นและธงลงนั้น ถาเปนเรือที่มีแตรวง เมื่อแตรวงบรรเลงเพลง
ชาติไทยจบแลว ใหบรรเลงเพลงชาติของชาติที่เปนเจาของเรือรบนั้นอีกจบหนึ่ง

การเคารพธงประจําเรือ
สําหรับทหารในเรือ

การเคารพธงประจําเรือ
สําหรับทหารนอกเรือ

พิธีธงประจําเรือ
ขึ้นและลงในอาว
ตางประเทศ
พิธีธงประจําเรือ
ขึ้น และลงเมื่อจอด
รวมกับเรือรบตางประเทศในอาวเรา

๓๑๘

พิธีธงประจําเรือ
ขึ้น และลงเมื่อ
จอดรวมกับ เรือ
รบตางประเทศ

พิธีธงหมาย
เกีย รติยศและ
ตําแหนงขึ้น
และลง

การเคารพของเรือ
อื่น ๆ ในพิธีธ ง
หมายเกียรติยศ
และตําแหนงขึ้นลง

ถามีเรือของหลายชาติ ใหเรียงลําดับที่จะบรรเลงเพลงชาติใหชาติใดกอนและหลังตาม
ลําดับยศทหารและอาวุโสของผูบังคับการเรือหรือกองเรือชาติตางประเทศนั้น ๆ ทหาร
ในเรือคงทําการเคารพตลอดเวลาจนกวาจะสุดเสียงแตร
ขอ ๕. ถาเรือหลวงทอดอยูแหงเดียวกันกับเรือตางประเทศในอาวตางประเทศ
ในระยะซึ่งอาจทราบสัณฐานและลักษณะของธงไดดวยจักษุปกติแลว ในการทําพิธี
ธงขึ้น และธงลงนั้น ใหปฏิบัติอยางขอ ๓. กอน เมื่อจบเพลงชาติของชาติที่เปนเจาของ
อาวแลวจึงใหปฏิบัติอยางขอ ๔. ตอไปจนจบ เวนไวแตเรือรบตางประเทศทีไ่ มมีสัญญา
ทางพระราชไมตรีกับประเทศสยาม
อนึ่ง ถาในหมูเรือรบตางประเทศที่จอดรวมอาวกันนี้ มีเรือรบของชาติเจาของ
อาวดวยแลว ใหงดเวนไมตองบรรเลงเพลงชาติใหแกธงเรือรบที่เปนของชาติเจาของ
อาวนั้นอีก
ขอ ๖. การชักธงหมายเกียรติยศ หรือหมายตําแหนงขึ้นหรือลงในเรือหลวง
ลําหนึ่งลําใด ถาบังเอิญพองกับการรับ หรือสงผูซึ่งธงหมายนั้นขึ้น หรือลงจากเรือ
ดวยแลว ใหเรือหลวงลํานั้นถือเอาการเคารพในการรับหรือสงดังกลาวแลวในมาตรา ๒
นั้น เปนการเคารพพิธีธงขึ้นลงดวยในตัว ถาการชักธงซึ่งกลาวมานี้ไมพองกับการรับ
หรือสง ดังเชน เวลาเปลี่ยนธงนอยเปนธงใหญหรือตรงกันขามหรือเปลี่ยนธงนายพลเรือ
โดยเหตุเลื่อนยศ เปนตน ใหทหารในเรือนั้นทําการเคารพอยางเดียวกันกับพิธีธง
ประจําเรือขึ้นและลง เวนแตถาเปนเรือที่มีแตรวง ๆบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
หรือมหาชัย หรือเพลงเดินมหาฤกษ ตามควรแกเกียรติยศของบุคคลที่ธงนั้นหมาย
โดยเกณฑเดียวกันกับการรับรองในเรือหลวง
ขอ ๗ ถามีการชักธงหมายเกียรติยศหรือหมายตําแหนงขึ้นลงในเรือลําใด
ใหเรือหลวงลําอื่น ซึ่งอยูในระยะที่อาจทราบสัณฐานและลักษณะของธงไดดวยจักษุ
ปกติทําการเคารพใหแกธงนั้นโดยวิธีเดียวกันกับที่กลาวดวยการเคารพในเรือใหญ
อนึ่ง ถาเรือหลวงจอดรวมอาวกับเรือรบตางประเทศในระยะซึ่งอาจทราบ
สัณฐานและลักษณะของธงไดดวยจักษุปกติแลว เมื่อเรือรบตางประเทศนั้น ๆ ชักธง
หมายเกียรติยศ หรือหมายตําแหนงขึ้นลง ใหเรือหลวงทําการเคารพดังกลาวขางบนนี้ดวย

๓๑๙
ขอ ๘. ในการชักธงหมายเกียรติยศ หรือหมายตําแหนงชาติไทยก็ตาม
ตางประเทศก็ตาม ขึ้นลงในเรือลําหนึ่งลําใดนั้น ใหทหารที่อยูนอกเรือในระยะ ซึ่ง
อาจทราบสัณฐานและลักษณะของธงไดดวยจักษุปกติทําการเคารพใหแกธงนั้นตาม
ควรแกเกียรติยศซึ่งธงนั้นหมายตามวิธีที่ไดกําหนดไวสําหรับทหารและกองทหาร
ทุกประเภท
ขอ ๙. ถาการชักธงหมายเกียรติยศหรือหมายตําแหนงขึ้นลงนั้นพอง
กับเวลาทําพิธีธงประจําเรือขึ้นลงแลว ใหทําการเคารพสําหรับพิธีธงประจําเรือขึ้น
ลงแตอยางเดียวแตถาการนั้นจะตองยิงสลุต ตามพระราชกําหนดการยิ่งสลุตดวย ก็
ใหเติมการสลุตขึ้นอีกอยางหนึ่ง
ขอ ๑๐.ในการชักธงประจําเรือขึ้นนอกเวลาปกติ คือ กอนเวลา ๐๘๐๐
เพื่อประโยชนใหรูชาติของเรือชั่วครั้งคราวเปนพิเศษนั้น ไมตองทําการเคารพอยางใด
มาตรา ๑๒
การเยี่ยมคํานับ
ขอ ๑.ในเวลาที่เรือหลวงลําเดียว หรือหลายลําไปถึงและจอดอยูใน
อาวหนึ่งอาวใด ใหมีการเยี่ยมเยือนในระหวางนายทหารกับขาราชการตาง ๆ ดังจะ
กลาวตอไปนี้
(๑) เมื่อไปจอดรวมอาวเดียวกันกับเรือหลวงอีกลําหนึ่ง หรือ
หลายลําใหผูบังคับบัญชาที่มียศต่ํากวาไปรายงานตนตอผูบังคับบัญชาที่มียศสูงกวา
โดยวิธีรายงานตนเอง ไมเปนการเยี่ยมคํานับ
(๒) เมื่อเรือหลวงกับเรือรบตางประเทศไปรวมอาวกันเขาแหงใด
ใหมีการเยี่ยมคํานับตอกันตามวิธีซึ่งนานาประเทศไดปรองดองพรอมกัน ปฏิบัติอยูเปน
ธรรมเนียม คือ
ก. ในขณะที่เรือฝายหนึ่งมาถึง ใหผูที่บังคับบัญชาเรือฝายซึ่ง
ทอดอยูในอาวกอนแลวนั้น จัดนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย ไปเยี่ยมคํานับในเรือ
ซึ่งมาถึง ถาหากวาเรือซึ่งมาถึงนั้นมีจํานวนหลายลําเปนกองเรือ หรือขบวนเรือก็ให

การเคารพหมาย
เกียรติยศและตําแหนง
สําหรับทหารนอกเรือ

การเคารพเมื่อธง
หมายเกียรติยศและ
ตําแหนงขึ้นลงพอง
กับธงประจําเรือ
งดเวนการเคารพ

การเยี่ยมระหวาง
เรือหลวงกับเรือหลวง

๓๒๐
ไปเยี่ยมคํานับในเรือลําซึ่งผูบังคับบัญชากองเรือหรือขบวนเรือนั้นอยู เรือฝายมาถึงลําใด
ไดรับเยี่ยมคํานับดังวามานี้แลวใหผูบังคับบัญชาเรือนั้นจัดนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย
ไปเยี่ยมคํานับตอบทันที
ข. เมื่อเสร็จการเยี่ยมคํานับเบื้องตน ซึ่งไดกลาวมาใน ก.แลวนัน้ ใหมี
การเยี่ยมคํานับระหวางผูบังคับบัญชาเรือหรือกองเรือหรือขบวนเรือทั้ง ๒ ฝายอีกตอไป
คือ ถามียศทหารเสมอกันทั้ง ๒ ฝายใหผูบังคับบัญชาฝายที่ไปถึงไปเยี่ยมกอน ถายศ
ไมเสมอกันใหฝายขางยศต่ําไปเยี่ยมฝายขางยศสูงกอน การเยี่ยมคํานับตอนนี้ใหไป
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตัง้ แตเรือไปถึงอาวเดียวกันนั้นเปนตนไป และเมื่อผูบ ังคับบัญชา
เรือหรือกองเรือหรือขบวนเรือฝายใด ไดรับเยี่ยมคํานับดังที่วามาแลวนี้ ตองไปเยี่ยมคํานับ
ตอบภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาซึ่งไดรับเยี่ยมคํานับแลวนั้นเปนตนไป
ค. การเยี่ยมระหวางผูบังคับบัญชาซึ่งมียศทหารตางกันดังไดวามาใน ข.นั้น
ถาหากวา ผูรับเยี่ยมกอนเปนนายทหารชั้นนายพลเรือ นับทั้งนายพลเรือจัตวาดวยและ
ผูเยี่ยมมียศเปนนายนาวาเอกหรือสูงกวานั้นขึ้นไปไซร นายพลเรือ ผูเยี่ยมกอน ตองไป
เยี่ยมตอบดวยตนเอง แตถาหากวาผูเยี่ยมกอนนั้นมียศต่ํากวานายนาวาเอกลงมา นายพล
ผูรับเยี่ยมกอนจะจัดนายทหารชั้ น นายนาวาไปเยี่ ย มตอบแทนตนก็ได
ถาผูเยี่ยมกอนมียศเปนนายนาวาเอกหรือต่ํากวานั้นลงมา และผูเยี่ยม
กอนมียศชั้นใด ๆ ก็ตาม ผูรับเยี่ยมกอนตองไปเยี่ยมตอบดวยตนเองเสมอไปจะจัดให
ผูหนึ่งผูใดไปแทนตนเองไมได
ง. เมื่อไดมีการเยี่ยมคํานับระหวางผูบังคับบัญชาเรือหรือกองเรือ ขบวนเรือ
ดังไดวามาใน ข. และ ค.นั้นแลว ใหมกี ารเยี่ยมคํานับระหวางผูบังคับการเรือ เฉพาะลํา
ทั้ง ๒ ฝายตอไป คือใหฝายมาถึงไปเยีย่ มกอนแลวฝายอยูในอาวเยี่ยมตอบ
จ. ตามวิธีเยี่ยมคํานับดังไดกลาวมาแลวนี้ ใหนายเรือฝายสยามพึงหวัง
ไววานายเรือตางประเทศจะปฏิบัติโดยวิธีเดียวกัน และรักษาธรรมเนียมนี้ โดยกวดขัน
เพื่อแสดงความเคารพตอกันทั้ง ๒ ฝาย เพราะเปนธรรมเนียมซึง่ นานาประเทศไดรับรอง
ปฏิบัติตอกันดังไดวามาขางตนแลว

๓๒๑
ขอ ๒. ถาเรือหลวงไปทอดในอาวตางประเทศ และในอาวนั้น เปนที่ตั้ง
แหงสถานทูตสยามดวย ใหมีการเยี่ยมคํานับระหวางผูบังคับบัญชาเรือหลวงกับ
ขาราชการ ซึ่งเปนหัวหนาในสถานทูต คือ ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศตั้งแต
นายนาวาเอกขึ้นไป และหัวหนาสถานทูตที่ตําแหนงเปนอัครราชทูต หรืออุปทูต
ผูรักษาราชการสถานทูต ผูบังคับบัญชาเรือหลวงเปนผูไปเยี่ยมคํานับกอน ถาหาก
หัวหนาสถานทูต มีตําแหนงต่ํากวานั้นลงมาใหผูบังคับบัญชาเรือหลวงรอใหฝายทูต
ลงมาเยี่ยมกอนแลวจึงไปเยี่ยมตอบ
ถ า มี ค วามสงสั ย ว า หัวหนาสถานทูตเปน ผูมี ตําแหนงชั้นใด ก็ให
ผูบังคับบัญชาเรือหลวงจัดนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นายขึ้นไปสืบสวนใหไดความกอน
ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศต่ํากวานายนาวาเอก ใหไปเยี่ยมคํานับกอน
ขอ ๓. ถาเรือรบหลวงไปทอดในอาวตางประเทศซึ่งมีกงสุลสยาม
ประจําอยูในที่นั้นใหมีการเยี่ยมคํานับระหวางผูบังคับบัญชาเรือหลวงกับกงสุล โดย
ใหฝายซึ่งมีเกียรติยศต่ํากวาเยี่ยมฝายซึ่งมีเกียรติยศสูงกวากอน โดยอัตราเทียบตอไปนี้
(๑) กงสุลเยเนอราล เทียบเสมอกับนายนาวาเอก แตเปนรอง
นายนาวาเอก
(๒) กงสุลเทียบเสมอแตเปนรองนายนาวาโท
(๓) ไวซกงสุลเทียบเสมอแตเปนรองนายนาวาตรี
* ขอ ๔. เมื่อเรือหลวงไปทอดในอาวใดอาวหนึ่งภายในพระราชอาณาเขต
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงศาลาวาการจังหวัด ใหมีการเยี่ยมระหวางผูบังคับบัญชาเรือหลวง
กับผูวาราชการจังหวัดโดยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) การเยี่ยมในโอกาสแรก
ก. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวงมียศชั้นนายพลเรือ ผูวาราชการจังหวัด จะเปนผูมาเยี่ยมที่เรือกอน

การเยี่ยม
พนักงานทูต

การเยี่ย ม
พนักงานกงสุล

การเยี่ยม
กรรมการจังหวัด

๓๒๒
ข. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวงมียศนาวาเอก ผูวาราชการจังหวัดที่เปนขาราชการ
ต่ํากวาชั้นพิเศษจะเปนผูมาเยี่ยมที่เรือกอน หากผูวาราชการจังหวัด เปนขาราชการ
ชั้นพิเศษ ผูบังคับบัญชาเรือหลวงตองไปเยี่ยมผูวาราชการจังหวัดกอน
ค. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวงมียศต่ํากวานาวาเอกตองไปเยี่ยมผูวาราชการจังหวัดกอน

* ขอ ๔ แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕

๓๒๓
(๒) การเยี่ยมตอบ
ก. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศชั้นนายพลเรือ หรือผูวาราชการจังหวัด เปนขาราชการชั้นพิเศษ จะเยี่ยมตอบดวยตนเอง หรือจัดผูอื่นไปแทนก็ได
ข. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวงมียศนาวาเอกตองไปเยี่ยมตอบ
ดวยตนเอง
ค. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศนาวาโทหรือนาวาตรี ผูวาราชการจังหวัด ที่เปนขาราชการต่ํากวาชั้นพิเศษจะมาเยี่ยมตอบดวยตนเอง
ง. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวงมียศชั้นนายเรือ ผูวาราชการจังหวัดจะมาเยี่ยมตอบดวยตนเอง หรือจัดผูอื่นมาแทนก็ได
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได
คงใหมีการเยี่ยมระหวางผูบังคับบัญชาเรือหลวง กับผูรักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัดดวยโดยถือชั้น และตําแหนงเดิมของผูรักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
เปนหลักปฏิบัติในการเยี่ยมอนุโลมตามความในวรรคแรก
ขอ ๕. การเยี่ยมระหวางผูบังคับบัญชาเรือ และเจาหนาที่ฝายปกครอง
ซึ่งไดกลาวมาแลวในขอ ๔ นั้น เมื่อฝายใดฝายหนึ่งไดเยี่ยมแลว ตองมีการเยี่ยมตอบ
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ถาหากวาฝายใดฝายหนึ่งมีราชการสําคัญจะละทิ้งไปเยี่ยมคํานับ
ดวยตนเองไมได ก็ใหจัดขาราชการชั้นสัญญาบัตรผูหนึ่งผูใดไปเยี่ยมแทนไดและถา
ผูบังคับบัญชาเรือหลวงไมไดไปเยี่ยมคํานับขาราชการฝายปกครอง ดวยตนเอง ตาม
ขอบังคับนี้เมื่อใดตองรายงานชี้แจงเหตุผลที่ไมไดไปนั้นใหกองทัพเรือทราบ ตาม
ทางราชการ
ขอ ๖. การเยี่ยมคํานับ ระหวางผูบังคับบัญชาเรือหลวง กับขาราชการ
สยาม ดังไดกลาวมาในขอ ๕ นั้น ถาหากวาการที่ขาราชการซึ่งอยูบนบกจะลงมาเยี่ยม
คํานับที่เรือไมได เพราะขัดของดวยพาหนะก็ใหเรือหลวงจัดเรือรับสงตามสมควร
ขอ ๗. การเยี่ยมคํานับขาราชการตางประเทศ ซึ่งมีหนาที่ประจําอยูบน
บกในอาวตางประเทศแหงใด จะควรมีเพียงใด จะมีขอบังคับ หรือคําสั่งเฉพาะคราว
คราว หรือมิฉะนั้นก็ใหปฏิบัติการอนุโลมตามธรรมเนียมที่เรือรบตางประเทศเคย
ปฏิบัติกันอยูในที่นั้น ตามที่จะสืบสวนไดความเปนหลักฐานอยางใด

การเยี่ยมตอบ

การจัดพาหนะ
รับสง
การเยี่ยม
ขาราชการ
ตางประเทศ

๓๒๔

การเคารพ
เวลาเรือเดิน

มาตรา ๑๓
การเคารพในเรือกระเชียง
ขอ ๑. เรือกระเชียงซึ่งกําลังเดินอยู ใหทําการเคารพแกบุคคลและวัตถุดังจะไดกลาว
ตอไปนี้
(๑) ตั้งกระเชียง หรือหยุดกระเชียงตามชนิดของเรือแลวแลไปทางบุคคล
และวัตถุควรรับการเคารพ นายทายไมตองทําการเคารพ ใหระวังทายเรือไปตามเดิมเปน
การเคารพแก
* ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี รัชทายาท
พระบรมวงศ เฉพาะที่มีธงหมายเกียรติยศ สมเด็จพระราชชนนี พระเจาแผนดิน และ
เจาตางประเทศ
* ข. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารเรือ
และนายพลทหาร หรือนายพลตํารวจทุกชั้น ผูบังคับบัญชาตั้งแตผูบังคับ การเรือใหญ
ซึ่งตนสังกัดนั้นขึ้นไป ถาเปนเรือของกองทหาร ตั้งแตผูบังคับกองทหารนั้นขึ้นไป
ค. พระบรมศพ พระบรมอัฐิ ขบวนแหพระศพ
* ง. ธงมหาราช ธงกระบี่ธุชครุฑพาห ธงราชินี ธงเยาวราชธงราชวงศ
ธงจุฑาธุช ธงราชนาวีประจําเรือใหญ ธงประจํากองทหาร ธงประจํากองยุวชนทหาร
ธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรี วาการกระทรวงกลาโหม ธงผูบัญชาการทหารเรือ ธงผูบังคับการกองเรือรบ และธงนายพลเรือ ในเวลาที่ชักธงขึ้นลงหรือผานไปสวนธงราช
นาวีประจําเรือใหญนนั้ ใหกระทําเฉพาะแตในขณะที่ทําพิธีธงขึ้นธงลงเทานั้น
(๒) คํานับโดยวิธีเดียวกันกับใน (๑) แตไมตองตั้งกระเชียงเปนแตเพียงหยุด
กระเชียงเปนการเคารพแก

* ขอ ๑. (๑) ก. แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
* ขอ ๑. (๑) ข. แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย. ๘๐
* ขอ ๑. (๑) ง. แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๙๕/๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย. ๘๒

๓๒๕
*ก. บรรดาทหารชั้นนายนาวา นายพัน นายนาวาอากาศ
และนายพันตํารวจ
ข. ขบวนแหศพซึ่งมีกองทหารเขาขบวนแหดวย
(๓) ไมตองหยุดกระเชียง เปนแตนายทายบอกแลขวา หรือ
แลซายไปทางผูรับการเคารพ เปนการเคารพแกบรรดาผูรับการเคารพอื่นๆ นอกจากที่
ไดกลาวแลวใน (๑) และ (๒) นั้น
(๔) การเคารพดวยวิธีตั้งกระเชียงซึ่งไดวาไวใน (๑) นั้น ถา
เปนเวลาที่เรือขึงเพดานอยูไมตองตั้งกระเชียงและใหใชวิธีการเคารพอยางที่วาไวใน (๒)
นั้นแทน อนึ่ง นั้นแทน อนึ่ง บรรดาเรือกระเชียงหู จะขึงเพดานหรือมิไดขึงก็ตาม ไม
ตองทําการเคารพดวยวิธีตั้งกระเชียงเลย ใหทําการเคารพตอบุคคลและวัตถุที่ระบุไวใน
(๑) โดยวิธีเดียวกันกับที่วาไวใน (๒) นั้นทุกประการ
ขอ ๒. การเคารพในเรือกระเชียงซึ่งไดกลาวมาแลวในขอ ๑.ขางบนนี้
ถาเปนเวลาเรือจอดอยู ใหทหารประจําเรือทําการเคารพพรอมกัน โดยผูมียศสูงในที่นั้น
เปนผูสั่งใหแลขวาหรือซาย
มาตรา ๑๔
การเคารพในเรือใบ
ขอ ๑. เรือใบ ซึ่งกําลังเดินอยู ใหทําการเคารพแกบุคคล และวัตถุดังจะ
กลาวตอไปนี้
(๑) ปลอยดามันและนายทายบอกแลขวาหรือซาย เวนแตนายทาย
คงระวังหางเสืออยู เปนการเคารพแก

* ขอ ๑. (๒) ก. แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย. ๘๐

การเคารพ
เวลาจอดเรือ

การเคารพ
เวลาเรือเดิน

๓๒๖

การเคารพเวลา
เรือจอด

* ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี รัชทายาท
พระบรมวงศ เฉพาะที่มีธงหมายเกียรติยศสมเด็จพระราชชนนี พระเจาแผนดิน และ
เจาตางประเทศ
* ข. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารเรือ
นายพลทหารหรือนายพลตํารวจ นายทหารชั้นนายนาวา นายพัน นายนาวาอากาศ และ
นายพันตํารวจ ผูบังคับบัญชา ตั้งแตผูบังคับการเรือใหญซึ่งตนสังกัดนั้นขึ้นไป ถาเปน
เรือของกองทหารตั้งแตผูบังคับกองทหารนั้นขึ้นไป
ค. พระบรมศพ พระบรมอัฐิ ขบวนแหพระศพ ขบวนแหศพ ซึ่งมีกอง
ทหารเขาขบวนแหดวย
* ง. ธงมหาราช ธงกระบี่ธุชครุฑพาห ธงราชินี ธงเยาวราช ธงราชวงศ
ธงจุฑาธุช ธงราชนาวีประจําเรือใหญ ธงประจํากองทหาร ธงประจํากองยุวชนทหาร
ธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ธงผูบญ
ั ชาการทหารเรือ ธงผูบังคับการกองเรือรบ และธงนายพลเรือ ในเวลาที่ชักขึ้นลงหรือผานไป สวนธงราชราชนาวีประจําเรือใหญนั้น ใหกระทําเฉพาะแตในขณะที่ทําพิธีธงขึ้นธงลงเทานั้น
(๒) ไมปลอยดามันเปนแตใหคนประจําเรือกระทําการเคารพอยางใน (๑)
(เวนแตนายทาย) เปนการเคารพแกบุคคลควรรับการเคารพอื่นๆ นอกจากที่ไดวา มาใน (๑)
ขางบนนี้
ขอ ๒. การเคารพในเรือใบ ซึ่งไดกลาวแลวในขอ ๑.นั้น ถาเปนเวลาเรือจอดอยู
ใหทหารประจําเรือทําการเคารพอยางขอ ๒. มาตรา ๑๓

* ขอ ๑. (๑) ก. แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
* ขอ ๑. (๑) ข. แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๒๔๖๐ ลง ๓ มิ.ย. ๘๐
* ขอ ๑. (๑) ง. แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๙๕/๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย. ๘๒

๓๒๗
มาตรา ๑๕
การเคารพในเรือกลเล็ก
ขอ ๑. เรือกลเล็กกําลังเดินอยู ใหหยุดเครื่องจักร ทหารในเรือทํา
วันทยาหัตถ (เวนนายทาย ชางกล และชางไฟ) ทําการเคารพดังนี้
* (๑) แกบุคคล คือ
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ข. สมเด็จพระบรมราชินี
ค. รัชทายาท
ง. พระบรมวงศและสมเด็จพระราชชนนี
จ. พระเจาแผนดินและเจาตางประเทศ
ฉ. นายกรัฐมนตรี
ช. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ซ. นายทหารและนายตํารวจที่มียศชั้นนายพล
ญ. ผูบังคับบัญชาโดยตรงตั้งแตผูบังคับกองขึ้นไป
(๒) แกวัตถุ คือ
พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ
ธงหมายพระอิสริยยศ
ธงประจํากองทหาร
* ธงประจํากองยุวชนทหาร

หยุดเครื่องจักร
ทําการเคารพ

* ขอ ๑. (๑) แกไขเพิ่มเติมตามขอบังคับ กห. ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
* คําวา “ธงประจํากองยุวชนทหาร” ในขอ ๑. (๒) เพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๙๕/๓๗๖๘
ลง ๖ มิ.ย. ๘๒

๓๒๘

เบาเครื่อง
ทําการเคารพ

เรือเดินตามปกติ
ทําการเคารพ
ทําการเคารพ
เมื่อเรือจอด
ทําการเคารพเมื่อ
เวลาเปนเรือจูง

ธงราชนาวีประจําเรือใหญ
ธงนายกรัฐมนตรี
ธงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ธงผูบัญชาการทหารเรือ
ธงนายพลเรือ
การเคารพธงเหลานี้ใหกระทําเมื่อเวลาที่ชักขึ้นหรือชักลงหรือผานไป
สําหรับธงราชนาวีประจําเรือใหญใหทําเฉพาะพิธีธงขึ้นลง
* ขอ ๒. เรือกลเล็กกําลังเดินอยู ใหเบาเครื่องจักร ทหารในเรือทําวันทยหัตถ (เวน
นายทาย ชางกล และชางไฟ) ทําการเคารพแกบุคคลและวัตถุดังนี้
นายทหารชั้นนายนาวา นายพัน นายนาวาอากาศ และนายพันตํารวจ
ศพซึ่งมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ
ขอ ๓. เรือกลเล็กกําลังเดินอยู ใหทหารในเรือ (เวนนายทายชางกล และชางไฟ) ทํา
วันทยหัตถ แตเรือคงเดินตามปกติ ทําการเคารพแกบรรดาผูรับการเคารพอื่น ๆ นอกจาก
ที่กลาวแลวในขอ ๑. และขอ ๒.
ขอ ๔. เรือกลเล็กเวลาจอดอยู ใหทหารในเรือทําการเคารพอยางเวลาอยูตามลําพัง
ขอ ๕. การเคารพดวยวิธีหยุดเครื่องจักรนั้น ถาเปนเวลาที่เรือนั้นตองจูงเรืออื่นๆ
อยูดวย ใหเปลี่ยนเปนเบาเครื่องจักรทําการเคารพ

* ขอ ๒. แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย. ๘๐

๓๒๙
ตอนที่ ๓
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑. การแสดงความเคารพตอผูแทนพระองคหรือผูแทนผูบังคับบัญชา ถามีคาํ สั่งแสดงใหปรากฏวาผูใดเปนผูแทน ก็ใหแสดงความเคารพตอผูนั้น
ดุจเดียวกับที่ตองแสดง ถวายพระองค หรือแกผูบังคับบัญชานั้น ๆ ตลอดเวลาที่แทน
ขอ ๒. ทหารตองแสดงการเคารพตอขาราชการพลเรือนซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชา
* ขอ ๓. ทหารที่ไปในงานพิธีของลูกเสือ ให แสดงการเคารพตอธง
ประจํากองลูกเสือเฉพาะในโอกาสนั้นตามเวลาอันสมควร

* ขอ ๓ เพิ่มเติม ตามคําสั่งทหาร ที่ ๙๕/๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย.๘๒

เคารพผูแทน

การเคารพ
ขาราชการพลเรือน
การเคารพธง
ประจํากองลูกเสือ

หมายเลข ๑
ยศและตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ผูบัญชาการทหารเรือ
"

ผูรับรอง

เปา
นกหวีด

ยามใหญ

มีธงหมายตําแหนง

นายทหารทั้งหมด

พันจา

เขาแถวในบังคับนายทหารสัญญาบัตร

ไมมีธงหมายตําแหนง

"

ไมมี

จา

เขาแถวในบังคับนายทหารสัญญาบัตร

อาการที่มา

มีธงหมายยศ หรือตําแหนง

"
ผูบังคับหมวดเรือของตน

ไมมีธงหมายยศ, หรือตําแหนง
มีธงหมายตําแหนง

"
"

"
"

ไมมี
เขาแถวในบังคับพันจา

"
ผูบังคับการเรือของตน
"
ผูบังคับการเรืออื่นและนายทหาร
ชั้นนายนาวา
"
นายทหารชั้นนายเรือ

ไมมีธงหมายตําแหนง
มีธงหมายตําแหนง
ไมมีธงหมายตําแหนง
มีธงหมายตําแหนง

ผูบังคับการ,นายยาม
ตนเรือ,นายยาม
นายยาม
ผูบังคับการ,นายยาม

"
"
"
"

ไมมี
เขาแถวในบังคับจา
ไมมี
"

ไมมีธงหมายตําแหนง

ผูบังคับการ,นายยาม
นายยาม

"
ไมมี

"
"

แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๑ จบ
แตรวงเปาเพลงเดินมหาฤกษ
แตรไมเปา
แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๑ จบ
แตรวงเปาเพลงเดินมหาฤกษ
ถาเปนนายพลเรือซึ่งบังคับบัญชาโดยตรง ใหรับรองอยาง
ผูบัญชาการทหารเรือ
ไมมีการเปาแตร

ไมมีการเปาแตร

ถาเปนนายทหารเรือตางประเทศ
ตองไดรับนกหวีดดวย

๓๓๐

รองผูบัญชาการทหารเรือ
ผูบังคับการกองเรือรบ
นายพลเรือทุกชั้น

ผูบังคับการเรือ
ตนเรือ, นายเรือ
"

หมายเหตุ

หมายเลขที่ ๒
ตําแหนง

ผูรับรอง

เปา
นกหวีด

ยามใหญ

พันจา

เขาแถวในบังคับนายทหารสัญญาบัตร

นายทหารทั้งหมด

รัฐมนตรีวาการกระทรวง อัครราชทูต
ชั้นอธิบดี
หัวหนากรม, ขาหลวงประจําจังหวัด
กงสุลเยเนอราลและกงสุล
ไวซกงสุล

ผูบังคับการ,ตนเรือ,นายยาม
ผูบังคับการ,นายยาม

"
"

ผูบังคับการ,นายยาม

จา

"

ตนเรือ,นายยาม

จา

"

เขาแถวในบังคับพันจา
ไมมี

แตรสั้นเปาคํานับ ๑ จบ
แตรวงเปาเพลงเดินมหาฤกษ
"

๓๓๑

นายยกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

