ที่ ๖/๑๗๗๗๕
๒๔๘๑

ความมุงหมาย

วิธีแสดง
ความเคารพ

ขอบังคับทหาร
วาดวยการแสดงความเคารพสําหรับพลเรือน
-----------------------ขอ ๑. การแสดงคารวะดวยการเคารพเปนธรรมเนียมและจรรยาอันดีงาม
ยอมเปนเครื่องปลูกฝงความสามัคคี และทวีความผูกพันใหสนิทสนมแนนแฟนยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะขาราชการกลาโหมพลเรือนและคนงาน ซึ่งรับราชการรวมอยูในวงการของ
ทหารดวยแลว การแสดงความเคารพ ก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น จึงตราขอบังคับไวเพื่อ
เปนทางปฏิบัติดังตอไปนี้
ขอ ๒. ขาราชการกลาโหมพลเรือนและคนงาน ใหแสดงความเคารพตาม
วิธีดังนี้
*(๑) แตงเครื่องแบบซึ่งทางราชการกําหนด
ก. สวมหมวก ใหทําวันทยหัตถ ทั้งเวลาอยูกับที่ และเคลื่อนที่
ข. ไมสวมหมวก สําหรับเสมียนพนักงานและคนงานอยูกับที่
ใหทําทาตรง ถาเคลื่อนที่ใหทําแลขวา (ซาย) ไปทางผูหรือสิ่งซึ่งตองเคารพ สําหรับ
สําหรับขาราชการกลาโหมพลเรือนตําแหนงชั้นสัญญาบัตรใหทําการเคารพดวยวิธี
กมศีรษะ
(๒) ชายแตงเครื่องลําลองใหทําการเคารพตามประเพณีนิยม
* (๓) หญิงเมื่อไมไดแตงเครื่องแบบ ใหทําการเคารพตามประเพณี
นิยมใน (๒) และ(๓)นั้น ถาอยูในแถวหรือในบริเวณโรงงานใหทําความเคารพดวยวิธี
ยืนทาตรง

* ขอ ๒. (๑) และ (๓) แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๔๒๑/๓๓๑๒๗ ลง ๑๓ ก.ย. ๘๔

๓๓๓
ขอ ๓. ขาราชการกลาโหมพลเรือนและคนงาน ตองแสดงความเคารพ ผูหรือสิ่งซึ่งตอง
ตอผูหรือสิ่งซึ่งจะกลาวตอไปนี้ คือ
ทําการเคารพ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจาแผนดินและพระราชินีตางประเทศ
(๖) พระบรมวงศซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๗) เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๘) ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
(๑๑) ผูบังคับบัญชาของตน
(๑๒) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๓) พระศพและอัฐิพระบรมวงศ
(๑๔) ศพซึ่งมีกองทหารเปนเกียรติยศ
(๑๕) ธงประจํากองทหาร
* (๑๖) ธงประจํากองยุวชนทหาร
*(๑๗) ธงประจํากองลูกเสือ
(๑๘) ธงชาติ ในขณะชักขึ้นลงประจําสํานักงานของรัฐบาล ธงหมายยศนายพลหรือตําแหนงตั้งแตชั้นผูบัญชาการทหารขึ้นไป และธงราชนาวี ใน
ขณะทําพิธีชักขึ้นลง

* ขอ ๓. (๑๖) (๑๗) เพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๕๙/๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย. ๘๒

๓๓๔
(๑๙) ธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราชและธงราชวงศ เวลาผานหรือชัก
ขึ้นลง

เคารพกอน
และหลัง
โอกาสที่แสดง
ความเคารพ

การรับเคารพ
ถอดหมวก
เคารพไมได
เคารพสถานที่
เคารพเมื่อไดยิน
เพลงเกียรติยศ
เริ่มและเลิกเคารพ

(๒๐) อนุสาวรียรูปบุคคล ขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง
(๒๑) พลเรือนตอพลเรือน หรือพลเรือนตอทหาร
ขอ ๔. ผูมีตําแหนงต่ํา ตองทําการเคารพผูมีตําแหนงสูงกอนผูมีตําแหนงสูง ตอง
ทําการเคารพตอบ ถาตําแหนงเสมอกัน ตองทําการเคารพซึ่งกันและกัน โดยไมเกี่ยงงอน
ขอ ๕. เมื่อผูหรือสิ่งซึ่งจะตองทําการเคารพตามขอ ๓. เขาไปในสํานักงานหรือ
โรงงานใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ถาเขาไปในสํานักงาน ใหผูที่อยูในสํานักงานนั้นทําการเคารพโดยลําพัง
(๒) ถาเขาไปในโรงงานหลังใด ซึ่งเปนเวลาที่คนงานกําลังทํางานอยู ให
ผูบังคับบัญชาสูงสุด ณ โรงงานหลังนั้นทําการเคารพแตผูเดียว
(๓) เมื่อมีการสนทนาหรือสอบถามขอความใดๆ ซึ่งกันและกัน ใหผูมี
ตําแหนงต่ํายืนสนทนาในทาตรงจนกวาจะไดรับอนุญาต
สวนนอกสํานักงานหรือโรงงาน ใหทําการเคารพโดยลําพังตามวิธีที่กลาวไวในขอ ๒.
ขอ ๖. เมื่ออยูดวยกันหลายคน ผูมีตําแหนงสูง เปนผูรับเคารพ แตผูเดียว
ขอ ๗. ขาราชการกลาโหมพลเรือน และคนงาน แตงเครื่องแบบซึ่งทางราชการ
กําหนด และสวมหมวกอยู จะถอดหมวกเคารพแกผูใดมิได
ขอ ๘. เมื่อเขาไปในพระที่นั่ง โบสถ วิหาร ที่วาการหรือเคหะสถาน เพื่อเคารพ
ตอสถานที่นั้น ใหถอดหมวก
ขอ ๙. เมื่ออยูรวมสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเปนเกียรติยศตองทําการเคารพจน
กวาจะสิ้นเพลงเคารพนัน้
ขอ ๑๐. การเคารพใหเริ่มและเลิกดังตอไปนี้

๓๓๕
(๑) เมื่อผานใหเริ่มกระทํา ในระยะหางที่เห็นไดถนัดและ
กอนที่จะผานประมาณ ๓ กาว เลิกทําการเคารพเมื่อผานไปแลวประมาณ ๒ กาว
(๒) เมื่อเขาไปหา ใหเริ่มทําการเคารพกอนถึงผูหรือสิ่ง
ซึ่งตองเคารพประมาณ ๓ กาว เลิกทําการเคารพเมื่อไดรับอนุญาตหรือเสร็จกิจแลว
(๓) เมื่อผูหรือสิ่งซึ่งตองเคารพเขามายังบริเวณที่ตนอยู ให
เริ่มและเลิกทําการเคารพในโอกาสอันควร
ขอ ๑๑. ใหผอนผันการแสดงความเคารพดังนี้
(๑) ขาราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานแตงเครื่องแบบ
ซึ่งทางราชการกําหนดและสวมหมวกอยู จะถอดหมวกเพื่อไหวพระก็ได หรือ
ถาไมสามารถทําการเคารพดวยทาวันทยหัตถได ในเวลาอยูกับที่ใหทําทาตรง ใน
เวลาเคลื่อนที่ใหทําแลขวา (ซาย)
(๒) เมื่อสนทนาอยูกบั ผูมีตําแหนงสูงกวาตน ไมตองทําการ
เคารพผูมีตําแหนงต่ํากวาผูซึ่งตนอยูดวย แตถาอยูเฉพาะพระพักตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระราชชนนี และรัชทายาท ไมตองทํา
การเคารพแกผูใด นอกจากพระองคนี้
(๓) เวลาอยูบนยานพาหนะใหทําการเคารพโดยนั่งหรือยืนอยู
บนยานนั้นไดแตตองสํารวมอิริยาบถขณะเคารพใหสมควร
(๔) แถวกําลังเดินตามสบายหรือวิ่ง ไมตองบอกทําการเคารพ
(๕) เวลากําลังปฏิบัติหนาที่ อันเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต
ซึ่งถาละหนาที่นั้น อาจเกิดอันตราย หรือเสียหายแกการงานขึ้นได ก็ไมตองทําการ
เคารพ ถาตองตอบคําถามใหนั่งหรือยืนอยูในทาซึ่งกําลังทํางานนั้นๆ
ขอ ๑๒ เมื่ออยูในโอกาสตอไปนี้ ไมตองทําการเคารพแกผูใด
(๑) กําลังเลนกีฬา
(๒) อยูในที่ชุมนุมซึ่งตองการความสงบ
(๓) เจ็บปวยอาการสาหัส
(๔) แบกหามของหนัก
(๕) กําลังรับประทานอาหาร

การผอนผัน
แสดงความเคารพ

โอกาสที่ไมตอง
ทําการเคารพ

๓๓๖
(๖) มีหนาที่ตองประจําในขบวนหรือพิธีใด ๆ
(๗) กําลังขับขี่ยานหรือสัตวพาหนะเคลื่อนที่ตามลําพังในที่คับขัน หรือเมื่อ
กําลังขับยานพาหนะในความควบคุม
ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
(ลงนาม) พ.อ. พรหมโยธี
สั่งราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ศาลาวาการกลาโหม พระนคร
๑๒ ม.ค. ๘๑

