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ระเบียบส่วนราชการในพระองค์
ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดระเบียบ
ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย และสมพระเกียรติ อันเป็นการถวายความเคารพ ถวายพระเกียรติยศต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งความสง่างามแห่งการพระราชพิธีและพิธีการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ
การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกประกาศสํานักพระราชวัง
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่าง ๆ และให้ใช้ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์
ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ใน
การพระราชพิธีหรือพิธีการ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ประธานข้าราชบริพารในพระองค์รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดําเนิน
ให้บรรเลงเพลง ดังนี้
๔.๑ พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ
๔.๒ พระราชพิ ธี ห รื อ พิ ธี ก ารที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับ
และส่งเสด็จ
๔.๓ พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ
๔.๔ พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ
๔.๕ พระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับ
และส่งเสด็จ
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๔.๖ พระราชพิ ธี ห รื อ พิ ธี ก ารที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา
นเรนทิราเทพยวดี เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ
๔.๗ พระราชพิ ธี หรื อพิ ธี การที่ สมเด็ จพระเจ้ าลู กเธอ เจ้ าฟ้ าสิ ริ วั ณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ
๔.๘ พระราชพิ ธี ห รื อ พิ ธี ก ารที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอ เจ้ า ฟ้ า ที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ
๔.๙ พระราชพิ ธี ห รื อ พิ ธี ก ารที่ พ ระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ
๔.๑๐ พระราชพิ ธี ห รื อ พิ ธี ก ารที่ พ ระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า สิ ริ ภ าจุ ฑ าภรณ์
เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ
๔.๑๑ พระราชพิ ธี หรื อพิ ธี การที่ พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าอทิ ตยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ
ข้อ ๕ พระราชพิธีหรือพิธีการที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ
ข้อ ๖ พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด
พระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระราชานุสาวรีย์ เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึง ทหารกองเกียรติยศสําหรับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี แตรเดี่ยวแถวรับเสด็จเป่าเพลงคํานับ ๓ จบ กองทหารเกียรติยศสําหรับ
พระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระราชานุสาวรีย์ ถวายความเคารพโดยดุริยางค์ไม่บรรเลง และเมื่อถึงพิธีการ
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระราชานุสาวรีย์ กองทหารเกียรติยศสําหรับพระบรมราชานุสาวรีย์หรือ
พระราชานุสาวรีย์ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสด็จพระราชดําเนินกลับ
ให้กองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ส่วนกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระราชานุสาวรีย์ ถวายความเคารพ
แต่ดุริยางค์ไม่ต้องบรรเลง
ข้อ ๗ พระราชพิ ธี ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปในงานศพที่ มี
กองทหารเกียรติยศสําหรับศพ เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึง กองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั วหรื อแถวทหารมหาดเล็ กรั บเสด็ จ ถวายความเคารพ ดุ ริ ยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริ ญ
พระบารมี แตรเดี่ยวแถวรับเสด็จเป่าเพลงคํานับ ๓ จบ กองทหารเกียรติยศสําหรับศพถวายความเคารพ
โดยดุริยางค์ไม่บรรเลง เมื่อเสด็จพระราชดําเนินกลับ ให้กองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพด้วย โดยดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่วนกองทหารเกียรติยศ
สําหรับศพถวายความเคารพ แต่ดุริยางค์ไม่ต้องบรรเลง
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ข้อ ๘ พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดําเนิน
พร้อมด้วยประมุขต่างประเทศ
๘.๑ ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติหรือเพลง Royal Anthem ของประเทศนั้น จบแล้ว
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ ในกรณีที่ประมุขต่างประเทศเสด็จพระราชดําเนิน
หรือไปตามลําพัง ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติหรือเพลง Royal Anthem ของประเทศนั้น
๘.๒ ในกรณี ที่ จั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศ ๒ กอง คื อ กองทหารเกี ย รติ ย ศสํ า หรั บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกองทหารเกียรติยศสําหรับประมุขต่างประเทศ
๘.๒.๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินถึง ให้กองทหาร
เกียรติยศถวายความเคารพพร้อมกันทั้ง ๒ กอง เฉพาะกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเพียงกองเดียวบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๘.๒.๒ เมื่อประมุขต่างประเทศเสด็จพระราชดําเนินหรือมาถึง ให้กองทหาร
เกียรติยศแสดงความเคารพพร้อมกันทั้ง ๒ กอง เฉพาะกองทหารเกียรติยศสําหรับประมุขต่างประเทศ
เพียงกองเดียวบรรเลงเพลงชาติหรือเพลง Royal Anthem ของประเทศนั้น
๘.๒.๓ เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น พร้ อ มด้ ว ย
ประมุขต่างประเทศ กองทหารเกียรติยศทั้ง ๒ กอง ถวายและแสดงความเคารพพร้อมกัน กองทหาร
เกียรติยศสําหรับประมุขต่างประเทศบรรเลงเพลงชาติหรือเพลง Royal Anthem ของประเทศนั้นก่อน
แล้วกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๘.๓ ในกรณีที่จัดกองทหารเกียรติยศกองเดียว
๘.๓.๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินถึง กองทหาร
เกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๘.๓.๒ เมื่อประมุขต่างประเทศเสด็จพระราชดําเนินหรือมาถึง กองทหาร
เกียรติยศแสดงความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติหรือเพลง Royal Anthem ของประเทศนั้น
๘.๓.๓ เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น พร้ อ มด้ ว ย
ประมุขต่างประเทศ กองทหารเกียรติยศถวายและแสดงความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติหรือเพลง
Royal Anthem ของประเทศนั้นก่อน แล้วจึงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ข้อ ๙ พิธีการที่ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในงานเสด็จพระราชดําเนิน
๙.๑ กรณีผู้แทนพระองค์เป็นผู้ซึ่งต้องใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีในการรับและส่งเสด็จ
ตามข้อ ๔ เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดําเนินมาถึง ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เป็นการรับเสด็จ และเมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดําเนินกลับ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เป็นการส่งเสด็จ
๙.๒ กรณีผู้แทนพระองค์เป็นผู้ซึ่งต้องใช้เพลงมหาชัยในการรับและส่งเสด็จตามข้อ ๔
หรือข้อ ๕ เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จมาถึงและลงจากรถยนต์ที่น่ัง ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เป็นการรับเสด็จ และเมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จกลับ ก่อนขึ้นรถยนต์ที่นั่ง ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีเป็นการส่งเสด็จ
๙.๓ ถ้ า ผู้ แ ทนพระองค์ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดา เมื่ อ ผู้ แ ทนพระองค์ ม าถึ ง ดุ ริ ย างค์
ไม่บรรเลงเพลงใด ๆ และเมื่อผู้แทนพระองค์ยืนหน้าเก้าอี้แล้ว ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเมื่อผู้แทนพระองค์กลับ ก่อนขึ้นรถยนต์หลวง ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ข้อ ๑๐ พิธีการที่พระราชวงศ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหรือโปรดให้ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติ
พระกรณียกิจหรือหน้าที่แทนในการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติด้วยความเหมาะสม ถวายพระเกียรติยศ และให้นําความใน
ข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเพลงมหาชัย
ให้ยึดถือตามฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ผู้ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหรือโปรดให้ปฏิบัติแทนตามข้อ ๔
และข้อ ๕
ข้อ ๑๑ พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค
๑๑.๑ เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงท่าเรือ กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ
ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๑๑.๒ เมื่อเรือพระที่นั่งเคลื่อนออกจากท่าเรือเพื่อเข้าริ้วขบวน กองทหารเกียรติยศ
ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๑๑.๓ เมื่ อ ขบวนเรื อ พระที่ นั่ง เริ่ ม ยาตรา กองทหารเกี ย รติ ย ศถวายความเคารพ
ดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
๑๑.๔ เมื่อเรือพระที่นั่งจะเข้าเทียบท่าเรือที่หมาย กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ
ดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
๑๑.๕ เมื่อเสด็จขึ้นท่าเรือที่หมาย กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๑๑.๖ เมื่อเสด็จพระราชดําเนินกลับ กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่จัดกองเกียรติยศตํารวจ หรือลูกเสือ คงปฏิบัติเช่นเดียวกับกองทหารเกียรติยศ
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กําหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้กระทําการนั้น
หรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามโบราณราชประเพณี หรือสุดแต่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยประการใดก็ให้ปฏิบัติ
ตามนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานข้าราชบริพารในพระองค์

ภาคผนวก
การบรรเลงเพลงเคารพ
๑. เพลงเคารพแบ่งแยกตามชนิดของเครื่องบรรเลง ดังนี้
(๑) เพลงเคารพด้วยดุริยางค์ คือ
ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี
ข. เพลงชาติ
ค. เพลงมหาชัย
ง. เพลงมหาฤกษ์
จ. เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
(๒) เพลงเคารพด้วยแตรเดี่ยว คือ เพลงคํานับ
(๓) เพลงเคารพด้วยขลุ่ยกลอง คือ เพลงมหาชัย
๒. การบรรเลงเพลงเคารพนั้น มีวิธีบรรเลง ๒ วิธี
(๑) วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงประจําแถว
(๒) วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงที่มิได้ประจําแถว
การบรรเลงเพลงเคารพทั้ง ๒ วิธี กระทําเฉพาะเมื่อเครื่องบรรเลงอยู่กับที่และเฉพาะในพิธีเกียรติยศ
สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง, สมเด็จพระราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพรี ยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และรัชทายาท
ทั้ง ๕ พระองค์นี้ ไม่ว่าในพิธีใด ๆ ก็ตาม ต้องบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ
๓. เครื่องบรรเลงประจําแถว บรรเลงเพลงเคารพด้วยเพลงต่าง ๆ แก่ผู้หรือสิ่งซึ่งรับความเคารพ ดังนี้
(๑) ดุริยางค์ บรรเลง
ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี สําหรับ
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- สมเด็จพระราชินี
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
- รัชทายาท
- พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
- ธงมหาราช, ธงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ์, ธงสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ธงเยาวราช เวลาผ่านหรือเชิญขึ้นลง
/ข. เพลงชาติ...

-๒ข. เพลงชาติ สําหรับ
- ธงประจํากองทหาร
- ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง และธงราชนาวีประจําเรือใหญ่
ในขณะทําพิธีธงขึ้นลง
ค. เพลงมหาชัย สําหรับ
- พระบรมวงศ์
- ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
- ธงราชวงศ์ เวลาผ่านหรือขึ้นลง
ง. เพลงมหาฤกษ์ สําหรับผูห้ รือสิ่งอื่นซึ่งมิได้กล่าวใน ก. ข. ค.
จ. เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล สําหรับธงประจํากองทหารในงานพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล
(๒) แตรเดีย่ ว เป่าเพลงคํานับอย่างเดียวแต่ต่างกันด้วยจํานวนจบ ดังนี้
ก. เป่า ๓ จบ สําหรับผู้หรือสิง่ ซึ่งดุริยางค์ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติ
ข. เป่า ๒ จบ สําหรับผู้หรือสิง่ ซึ่งดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย
ค. เป่า ๑ จบ สําหรับผู้หรือสิง่ ซึ่งดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และในพิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ์
(๓) ขลุ่ยกลอง บรรเลงเพลงมหาชัยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี และรัชทายาท และในพิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ์
๔. ดุริยางค์ที่มไิ ด้ประจําแถว บรรเลงเพลงเคารพเช่นเดียวกับดุริยางค์ประจําแถว
----------------------

