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ข้อบังคับของ
สมาคมภริยาทหารเรือ

เนื่องด้วยสถานการณ์ของประเทศอยู่ในระยะที่คนไทยทุกคน จะต้อง 

ช่วยกันรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ และช่วยกันจรรโลงให้สภาพของสังคม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่บรรดาภริยาทหารเรอื ให้มคีวามเสมอภาค ความเข้าใจ ความเหน็อกเหน็ใจ 

รวมถึงการช่วยเหลอืซึง่กันและกนั เพือ่ให้เกดิความสามคัคอีนัจะน�ามาซึง่ความผาสกุ

ในหมู่คณะ และมีผลดีต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม จริยธรรม และ

คุณธรรมอันดี 

ดังนั้น ภริยาทหารเรือ จึงมีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะผนึกก�าลัง

ร่วมกันตั้งสมาคมภริยาทหารเรือขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ความสามัคคีช่วยเหลือ

และร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้เป็นคุณต่อสังคม และประเทศชาติ 

อันจะก่อให้เกดิความเป็นหนึง่เดยีวกนั เพือ่จะเผชญิต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึง่อาจจะ

เกิดขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้า จึงก่อให้เกิดการจัดตั้งสมาคมภริยาทหารเรือขึ้น

หมวดที่ ๑ 

ความทั่วไป 
ข้อ ๑. สมาคมนี้มีช่ือว่า “สมาคมภริยาทหารเรือ” ใช้ชื่อย่อภาษาไทย 

ว่า “ภ.ทร.” เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI NAVY WIVES ASSOCIATION ใช้
ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “T.N.W.A.”

เครื่องหมายของสมาคม
ข้อ ๒. เครือ่งหมายของสมาคม มลีกัษณะเป็นรปูชชูพีลงยาสขีาวคาดแดง

ด้านล่างชชูพีมอีกัษรว่า “ภรยิา ทร.” ส่วนกลางของเขม็ลงยาพืน้สนี�า้เงนิ และมสีมอ

สีทองประดับตรงกลาง โดยมีมงกุฎครอบเหนือชูชีพ 
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รูปเครื่องหมายสมาคม

 

ที่ตั้งส�านักงานของสมาคมภริยาทหารเรือ
ข้อ ๓. ส�านกังานของสมาคม ตัง้อยูใ่นบรเิวณกรมกิจการพลเรอืนทหารเรอื 

เลขที ่๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

๑๐๒๐๐ 

วัตถุประสงค ์
ข้อ ๔. สมาคมภริยาทหารเรือ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๔.๑ เพือ่ให้ภรยิานายทหารเรอืชัน้สัญญาบตัรและชัน้ประทวน

ทั้งในและนอกประจ�าการ นายทหารเรือหญิงช้ันสัญญาบัตรและชั้นประทวน  
รวมทั้งลูกจ้างประจ�าหญิง สังกัดกองทัพเรือ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้  
ความคิดเห็น และทัศนคติซ่ึงกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน 
ประกอบกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

  ๔.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบรรดาภริยาทหารเรือ ให้ม ี
ความรู ้ด ้านต่าง ๆ  เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพ อันอาจจะช่วยเหลือเศรษฐกิจของครอบครัวได้ 

  ๔.๓ เพือ่เสรมิสร้างทศันคตทิีด่ขีองสมาชกิให้มคีวามรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

  ๔.๔ เพ่ือร ่วมกันผนึกก�าลังบ�าเพ็ญประโยชน์ อันจะยัง 
ประโยชน์สุข
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  ๔.๕ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของทหารเรือที่ไม ่สามารถ 

ช่วยตนเองได้ ให้มีหนทางช่วยตนเอง และปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อด�าเนินชีวิตของตนเองและ

ครอบครัว ให้บรรลุถึงความสุขอันควรแก่อัตภาพ 

  ๔.๖ เพื่อช่วยอบรม ฝึกหัดให้มีความสามารถในการสนับสนุน

ช่วยเหลือ และบ�ารุงขวัญทหาร ต�ารวจ และอาสาสมัครผู ้ท�าหน้าที่ปกป้อง 

แผ่นดินไทย

  ๔.๗ เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม

  ๔.๘ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยประการใด ๆ  ทั้งสิ้น 

  ๔.๙ เพื่อด�าเนินการจ�าหน่วยผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาคม

ภริยาทหารเรือ ครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของโครงการ

พระราชด�าริต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยน�ารายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล 

หมวดที่ ๒ 

สมาชิก 
ข้อ ๕. สมาชิกของสมาคมภริยาทหารเรือ มี ๓ ประเภท คือ 

  ๕.๑ สมาชิกสามัญ ได ้แก ่ ผู ้ ท่ี เป ็นภริยานายทหารเรือ 

ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ทั้งในและนอกประจ�าการ 

  ๕.๒ สมาชกิสมทบ ได้แก่ นายทหารเรือหญงิชัน้สญัญาบตัร และ

ชัน้ประทวน ตลอดจนลกูจ้างประจ�าหญงิ ทีส่งักดักองทพัเรือ ซึง่ไม่ใช่ภริยาทหารเรือ 

  ๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู ้ทรงเกียรติ หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 

ข้อ ๖. สมาชิกของสมาคมจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  ๖.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 

  ๖.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
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  ๖.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

  ๖.๔ ส�าหรบัสมาชกิสามญัต้องเป็นภรยิาทีถ่กูต้องตามกฎหมาย

  ๖.๕ ไม่ต้องค�าพพิากษาของศาลถึงท่ีสุด ให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจ�าคุก ยกเว้น  

ความผิดฐานประมาท หรอืลหโุทษ การต้องค�าพพิากษาศาลถงึทีส่ดุในกรณดัีงกล่าว

จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคม

เท่านั้น 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ข้อ ๗. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้เป็นความสมัครใจของ

แต่ละบุคคล จะไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ

สมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการโดยมีสมาชิกสามัญรับรอง

อย่างน้อย ๑ คน กรณีสมัครเป็นสมาชิกสามัญจะให้คู่สมรสเป็นผู้รับรองก็ได้  

และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ ส�านักงานของสมาคม เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น  

เม่ือครบก�าหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการน�าใบสมัคร และหนังสือคัดค้าน 

ของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับ 

หรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว  

ผลเป็นประการใดให้นายทะเบียนเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๘. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เร่ิมนับต้ังแต่วันที่หนังสือ

ตอบรับค�าเชิญของผู้ท่ีคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของ

สมาคมได้มาถึงยังสมาคม
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การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ ๙. สมาชิกภาพของสมาชิก ให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

  ๙.๑ ตาย

  ๙.๒ ลาออก โดยยืน่หนงัสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ช�าระหนี้สินที่ยังติดค้าง 

อยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย 

  ๙.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก 

  ๙.๔ ทีป่ระชมุใหญ่ของสมาคม หรอืคณะกรรมการได้พจิารณา

ลงมติให้ลบชื่อ หรือจ�าหน่ายชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นประพฤติตน

ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือประพฤติตนน�าความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียง 

อันดีงามของสมาคม

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ ๑๐. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

  ๑๐.๑ มสีทิธิแต่งเครือ่งแบบและประดบัเครือ่งหมายของสมาคม 

  ๑๐.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการของ

สมาคมต่อคณะกรรมการ

  ๑๐.๓ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น 

  ๑๐.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 

  ๑๐.๕ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบมีสิทธิในการเลือกตั้ง 

และ/หรือได้รับการเลือกต้ังหรือแต่งต้ังเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียง

ลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง 

  ๑๐.๖ มสีทิธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบเอกสาร และ

บัญชีทรัพย์สินของสมาคม



ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ ...................................................................................9

  ๑๐.๗ มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิก

ทัง้หมด หรอืสมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ท�าหนงัสอืร้องขอต่อคณะกรรมการ

ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 

  ๑๐.๘ มหีน้าท่ีจะต้องปฏิบัตติามระเบยีบปฏบิตั ิและข้อบงัคบั

ของสมาคมโดยเคร่งครัด 

  ๑๐.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติท่ีเป็นสมาชิก 

ของสมาคม 

  ๑๐.๑๐ มีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินกิจการต่าง ๆ  

ของสมาคม 

  ๑๐.๑๑ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 

  ๑๐.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นท่ีรู้จัก

อย่างแพร่หลาย 

หมวดที่ ๓ 
การด�าเนินกิจการสมาคม 

ข้อ ๑๑. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งท�าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม 

มีจ�านวนอย่างน้อย ๓๕ คน อย่างมากไม่เกิน ๕๐ คน คณะกรรมการนี้ได้มาจาก 

การเลอืกตัง้ของทีป่ระชมุใหญ่ของสมาคมจ�านวน ๒๐ คน และให้ภรยิาของผูบ้ริหาร

ระดับสูงของกองทัพเรือ จ�านวน ๖ คน เป็นกรรมการ โดยด�ารงต�าแหน่ง 

นายกสมาคมฯ ๑ คน และอุปนายก ๕ คน รวมทั้งให้นายกสมาคมฯ พิจารณา 

แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๒๔ คน

ข้อ ๑๒. กรรมการของสมาคมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  ๑๒.๑ เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบท่ีได้ลงทะเบียน 

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ หรือการแต่งตั้ง 

โดยอ�านาจของนายกสมาคมฯ
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  ๑๒.๒ ไม่ปฏิบัติงานหรือไม่มีต�าแหน่งหน้าท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารของพรรคการเมืองใด ๆ  

ข้อ ๑๓. ต�าแหน่งนายกสมาคมฯ และอุปนายกคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๕ ให้เป็น

ไปตามต�าแหน่งของคู่สมรส ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ คือ ภริยา 

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นนายกสมาคมฯ ภริยารองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น

อุปนายกคนที่ ๑ ส�าหรับอุปนายกคนที่ ๒ ถึงคนที่ ๕ ให้นายกสมาคมฯ พิจารณา

แต่งตั้งตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๔. ให้นายกสมาคมฯ มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการข้อ ๑๓. และข้อ ๑๕. 

เข้าด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ของสมาคมตามที่ก�าหนดไว้ ซ่ึงต�าแหน่งของกรรมการ

สมาคม มีต�าแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

  ๑๔.๑ นายกสมาคมฯ ท�าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าในการบริหารกจิการ

ของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และท�าหน้าท่ีเป็น

ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

  ๑๔.๒ อปุนายก ท�าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมฯ ในการบรหิาร

กิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีนายกสมาคมฯ มอบหมาย และท�าหน้าท่ีแทน

นายกสมาคมฯ เมื่อนายกสมาคมฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การ 

ท�าหน้าที่แทนนายกสมาคมฯ ให้อุปนายกตามล�าดับต�าแหน่งเป็นผู้กระท�าแทน 

  ๑๔.๓ เลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสมาคม

ท้ังหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคม ในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และ

ปฏิบัติตามค�าสั่งของนายกสมาคมฯ กับท�าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ  

ของสมาคม ได้แก่ เตรียมระเบียบวาระการประชุม บันทึก แจกจ่าย และเก็บรักษา 

รายงานการประชุม ฯลฯ ร่างจดหมายติดต่อต่าง ๆ เก็บรักษาประวัติและหลักฐาน

การด�าเนินงานของสมาคม รวมทั้งดูแลรักษา และจัดท�าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ของสมาคม ตลอดจนประสานงานกับกรรมการต�าแหน่งต่าง ๆ  ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเลขานุการตามที่ได้รับมอบหมาย
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  ๑๔.๔ ประธานฝ่ายเหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบเงินทั้งหมด 

ของสมาคมเป็นผู้จัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บ

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคมไว้เพื่อ 

ตรวจสอบ ผู้ช่วยเหรัญญิก มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเหรัญญิกตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

  ๑๔.๕ ประธานฝ่ายทะเบยีน มหีน้าทีรั่บผิดชอบเกีย่วกบัทะเบียน

สมาชกิทัง้หมดของสมาคม ได้แก่ การลงทะเบียนรบัเข้าเป็นสมาชกิ ลบชือ่ และ/หรือ

จ�าหน่ายสมาชิกออกจากทะเบียน จัดเก็บทะเบียนประวัติสมาชิกและบันทึกข้อมูล

ให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ 

  ๑๔.๖ ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์และปฏคิม มหีน้าทีรั่บผิดชอบ

เกีย่วกบัการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมลู และชือ่เสยีงเกยีรติคณุของสมาคมไปยงัสมาชกิ

และบคุคลทัว่ไปให้เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย และจงูใจให้มผีูม้าร่วมงานกจิกรรมทีส่มาคม

จัดข้ึน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก  

รวมท้ังท�าหน้าที่ต้อนรับและอ�านวยความสะดวกแขกของสมาคม และจัดเตรียม

สถานที่การจัดงานต่าง ๆ ของสมาคม รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม

มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๑๔.๗ ประธานฝ่ายกิจกรรม มหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจัดกิจกรรม

และโครงการต่าง ๆ ของสมาคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหรือต่อสังคมส่วนรวม 

รวมทั้งจัดการบันเทิงในการจัดงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม รองประธาน

ฝ่ายกจิกรรม มหีน้าท่ีช่วยเหลอืงานของประธานฝ่ายกจิกรรมตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

  ๑๔.๘ ประธานฝ่ายหารายได้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัด 

ด�าเนินการหารายได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อน�าเงินมาเป็นทุนและใช้จ่าย 

ในกิจการของสมาคม รวมทั้งงานด้านสาธารณประโยชน์ รองประธานฝ่ายหารายได ้

มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของประธานฝ่ายหารายได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
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  ๑๔.๙ ประธานฝ่ายสวสัดกิารสงัคม มหีน้าทีร่บัผดิชอบช่วยเหลอื

ส่งเสรมิสวสัดิการ และให้ความรูด้้านสขุภาพและพลานามยัแก่สมาชกิและครอบครวั 

รองประธานฝ่ายสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของประธานฝ่ายสวัสดิการ

สังคมตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๑๔.๑๐ ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู ้  มีหน ้าที่รับผิดชอบ 

ในการเผยแพร่ความรู ้ต่าง ๆ  อันก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกของสมาคม  

รองประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้ มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของประธานฝ่ายเผยแพร่

ความรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๑๔.๑๑ ประธานฝ่ายภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ

ประสานงาน และจัดกิจกรรม และ/หรือโครงการของสมาคมทางฝ่ายภูมิภาค 

รวมทัง้อ�านวยความสะดวก และจดัเตรยีมสถานทีป่ระชมุ สถานทีจ่ดังานของสมาคม 

ซ่ึงจัดให้มีขึ้นในพื้นที่ของฝ่ายภูมิภาค ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับ 

มอบหมายจากนายกสมาคมฯ รองประธานฝ่ายภูมิภาค มีหน้าที่ช่วยเหลืองาน 

ของประธานฝ่ายภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบหมายวาระการด�ารงต�าแหน่งของ 

คณะกรรมการ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๕. วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามวาระ

การด�ารงต�าแหน่งของนายกสมาคมฯ และเม่ือคณะกรรมการอยู ่ในต�าแหน่ง 

ครบก�าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให ้

จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบก�าหนดตามวาระรักษาการ

ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน 

จากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็น 

ที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท�าการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า  

และคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นทีเ่สรจ็สิน้ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการ

ชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนทางราชการ
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ข้อ ๑๖. ต�าแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบก�าหนด 

ตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบคนใดคนหนึ่ง

ที่เห็นสมควร เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนต�าแหน่งท่ีว่างลงนั้น แต่ผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน 

อยู่ในต�าแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น 

ข้อ ๑๗. คณะกรรมการอาจจะพ้นจากต�าแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออก 

ตามวาระ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

  ๑๗.๑ ตาย

  ๑๗.๒ ลาออก

  ๑๗.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ 

  ๑๗.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต�าแหน่ง 

ข้อ ๑๘. กรรมการทีป่ระสงค์จะลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้ยืน่ใบลา

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และให้พ้นจากต�าแหน่งเมื่อคณะกรรมการ

มีมติให้ออก 
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๙. อ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  ๑๙.๑ มอี�านาจออกระเบียบปฏบัิตต่ิาง ๆ  เพือ่ให้สมาชกิได้ปฏบิตัิ

โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้

  ๑๙.๒ มีอ�านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม

  ๑๙.๓ มอี�านาจแต่งตัง้กรรมการทีป่รึกษา และ/หรืออนกุรรมการได้

แต่กรรมการที่ปรึกษา และ/หรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในต�าแหน่งได้ไม่เกิน

วาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง

  ๑๙.๔ มีอ�านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ประชุมใหญ่

วิสามัญ 

  ๑๙.๕ มีอ�านาจเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีเร่งด่วน และ

ส�าคัญ
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  ๑๙.๖ มอี�านาจแต่งตัง้กรรมการในต�าแหน่งอืน่ ๆ  ท่ียงัมไิด้ก�าหนด
ในข้อบังคับนี้ 

  ๑๙.๗ มีอ�านาจบริหารกิจการของสมาคม เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอ�านาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้ก�าหนดไว้ 

  ๑๙.๘ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการท้ังหมด รวมท้ังการเงินและ
ทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม 

  ๑๙.๙ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมวิสามัญตามที่สมาชิกจ�านวน  
๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ได้เข้าชื่อ
ร้องขอให้จดัประชุมใหญ่วสิามญัขึน้ ซึง่การนีจ้ะต้องจดัให้มกีารประชุมใหญ่วสิามญั
ขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

  ๑๙.๑๐ มีหน้าท่ีจัดท�าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ท้ังที่เก่ียวข้องกับ 
การเงิน ทรัพย์สิน และการด�าเนินกิจการต่าง ๆ  ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และสามารถให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ 

  ๑๙.๑๑ จัดท�ารายงานการประชุมต่าง ๆ  ของสมาคม เพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ 

  ๑๙.๑๒ มีหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ข้อบังคับได้ก�าหนดไว้ 
ข้อ ๒๐. คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอย่างน้อยปีละ ๖ ครัง้ เพือ่ปรกึษา

หารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม 
ข้อ ๒๑. การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุม

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการ ถ้าข้อบงัคบัมิได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ กใ็ห้ถือคะแนนเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนักใ็ห้ประธานในการประชมุเป็นผูช้ีข้าด 

ข้อ ๒๒. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมฯ และอุปนายก
สมาคมไม่อยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ กใ็ห้กรรมการทีเ่ข้าประชมุ
ในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพ่ือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท�าหน้าที่ประธาน 
ในการประชุมคราวนั้น
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หมวดที่ ๔ 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ ๒๓. การประชุมใหญ่ของสมาคม มี ๒ ชนิด คือ 

  ๒๓.๑ ประชุมใหญ่สามัญ

  ๒๓.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ ๒๔. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ี

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนของทุก ๆ  ปี 

ข้อ ๒๕. การประชมุใหญ่วสิามญั อาจจะมขีึน้ได้กโ็ดยเหตุทีค่ณะกรรมการ

เห็นสมควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า  

๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ท�าหนังสือ

ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น 

ข้อ ๒๖. การแจ้งก�าหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก�าหนด

นดัประชมุใหญ่ให้สมาชกิได้ทราบ และการแจ้งจะต้องเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยระบุ

วัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และประกาศแจ้งก�าหนดนัดประชุมไว้ ณ ส�านักงานของสมาคม 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงก�าหนดการประชุมใหญ่ 

ข้อ ๒๗. การประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีจะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ 

  ๒๗.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 

  ๒๗.๒ แถลงบัญชีรายรบั-รายจ่าย และบญัชงีบดุลของปีทีผ่่านมา 

ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้วให้สมาชิกรับทราบ

  ๒๗.๓ เลือกตั้ง และ/หรือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบ

ก�าหนดวาระ

  ๒๗.๔ เลือกตั้งหรือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

  ๒๗.๕ เรื่องอื่น ๆ  ถ้ามี
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ข้อ ๒๘. ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ

จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จึงจะถือว่าครบ 

องค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงก�าหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบ 

องค์ประชุม  ให้คณะกรรมการของสมาคมเรยีกประชมุใหญ่อกีครั้งหนึง่ โดยจดัให้ม ี

การประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ส�าหรับการประชุม 

ในครัง้หลงันี ้ถ้ามสีมาชกิเข้าร่วมประชมุเป็นจ�านวนเท่าใดกใ็ห้ถือว่าครบองค์ประชมุ 

ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้อง

จัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก

ข้อ ๒๙. การลงมตต่ิาง ๆ  ในทีป่ระชมุ ถ้าข้อบงัคบัมไิด้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ 

ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียง 

เท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ ๓๐. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมฯ และอุปนายก

สมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ ่

ท�าการเลือกตั้งกรรมการท่ีมาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ท�าหน้าที่เป็นประธาน 

ในการประชุมคราวนั้น 

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน

ข้อ ๓๑. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู ่ในความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการ เงินทุกประเภทของสมาคมให้น�าฝากไว้กับธนาคารในนาม 

สมาคมภรยิาทหารเรือ การเปิดบัญชเีงินฝากประเภทใด จ�านวนเท่าใด ให้เป็นไปตาม

นโยบายของนายกสมาคมฯ ยกเว้นเงินฝากประเภทประจ�าจะต้องมียอดเงินฝาก 

คงเหลือไว้เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่มี

ความจ�าเป็นต้องถอนเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าแล้ว ท�าให้ยอดเงินเหลือน้อย

กว่า ๑๕ ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่  
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โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งจะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอดีตนายกสมาคมเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน 

ข้อ ๓๒. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม หรือใบถอนเงินฝาก

ธนาคาร จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมภริยาทหารเรือ หรืออุปนายกคนที่ ๑ 

ลงนามร่วมกันกับเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเหรัญญิก พร้อมกับประทับตราของสมาคม

จึงจะถือว่าใช้ได้ 

ข้อ ๓๓. ให้นายกสมาคมฯ มอี�านาจอนมุตัสิัง่จ่ายเงนิของสมาคมได้ครัง้ละ 

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) และให้อปุนายกคนที ่๑ มอี�านาจอนมุตัิ

สั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ 

ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมเป็นครั้งคราว การสั่งจ่ายเงินเกินกว่าจ�านวนเงิน

ท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ยกเว้น 

การจ่ายเงินกรณจี�าเป็นและเร่งด่วน ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของนายกสมาคมฯ ทีจ่ะอนมุตัิ

ให้จ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยจะต้องแจ้ง 

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

ข้อ ๓๔. ให้เหรัญญิกเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่น

บาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจ�านวนนี้จะต้องน�าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันที 

ที่โอกาสอ�านวย 

ข้อ ๓๕. เหรญัญกิจะต้องท�าบญัชีรายรบั-รายจ่าย และบัญชงีบดุลให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ การรับเงินทุกครั้งให้ออกใบเสร็จรับเงินลงลายมือชื่อเหรัญญิก 

หรือผู้ท�าการแทน พร้อมกับประทับตราสมาคม การจ่ายเงินทุกประเภทจะต้อง 

มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายกสมาคมฯ หรืออุปนายกคนที่ ๑ อนุมัติ 

สัง่จ่ายเงนิตามวงเงนิทีม่อี�านาจอนมุตัก่ิอนทกุครัง้ ส�าหรับกรณกีารจ่ายเงินรายการ

ท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการ จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม 

เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ให้เหรัญญิกหรือผู้ช่วยเหรัญญิก หรือผู้ท�าการแทนลงลายมือชื่อ

เป็นผู้จ่ายเงินด้วย 
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ข้อ ๓๖. ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และ

จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับ

อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 

(ก.บช.) ทั้งนี้ใบอนุญาตต้องไม่ขาดอายุ ไม่ถูกสั่งพัก หรือถูกเพิกถอน 

ข้อ ๓๗. ผูส้อบบัญชมีอี�านาจหน้าท่ีจะเรยีกเอกสารทีเ่กีย่วกบัการเงนิ และ

ทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ

สมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ 

ข้อ ๓๘. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับ 

การร้องขอ 

หมวดที่ ๖ 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ และการเลิกสมาคม 

ข้อ ๓๙. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยมติของ 

ที่ประชุมใหญ่ โดยจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่เข้าร่วม

ประชุมทั้งหมด 

ข้อ ๔๐. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม 

ยกเว้นการเลกิเพราะเหตุของกฎหมาย มตขิองท่ีประชมุใหญ่ทีใ่ห้เลกิสมาคมจะต้อง

มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

ข้อ ๔๑. เมือ่สมาคมต้องเลกิไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ  กต็าม ทรพัย์สนิของสมาคม

ที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ช�าระบัญชีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของกองทัพเรือ 

เพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ
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การประดับเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีต่าง ๆ  

๑. เขม็ทีร่ะลกึงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ประดับบริเวณอกซ้าย ด้านในสุดถัดจากปกเสื้อ สูงกว่าเข็มสมาคมฯ เล็กน้อย

๒. เขม็ทีร่ะลึกตราสญัลกัษณ์พระราชพิธบีรมราชาภิเษก พทุธศักราช ๒๕๖๒ 

ประดับอกซ้าย ถัดจาก ๑. 

๓. เข็มที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ  ประดับตามการนัดหมาย โดยประดับ 

อกซ้ายถัดจาก ๒.

 ๓.๑ เข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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 ๓.๒ เข็มที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิ ต์ิพระบรมราชินีนาถ 

ในรชักาลท่ี ๙ ทรงพระชนมายคุรบ ๘๔ ปี พระราชทานเมือ่วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

 ๓.๓ เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

การประดับเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา 
และเข็มเครื่องหมายสหัทยานาวี

ประดับบริเวณอกเสื้อด้านซ้าย ใต้เข็มที่ระลึกพระราชทาน 

 

 เข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา เข็มเครื่องหมายสหัทยานาวี
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เครื่องแบบสมาคมภริยาทหารเรือ
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หมายเลข  ๑ - เครื่องแบบชุดใหญ่

หมายเลข    ๑ (ก) - เครื่องแบบชุดใหญ่ คอโบ

หมายเลข  ๒ - เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กระโปรง 

หมายเลข  ๓ - เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กางเกง

หมายเลข  ๔ - เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กระโปรง 

หมายเลข  ๕ - เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กางเกง

หมายเลข  ๖ - เครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กระโปรง

หมายเลข  ๗ - เครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กางเกง

หมายเลข  ๘ - เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กระโปรง 

หมายเลข  ๙ - เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กางเกง 

หมายเลข  ๑๐ - เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กระโปรง 

หมายเลข  ๑๑ - เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กางเกง

หมายเลข  ๑๒ - เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กระโปรง 

หมายเลข  ๑๓ - เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กางเกง 

หมายเลข  ๑๔ - เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ เสื้อกั๊ก กระโปรง 

หมายเลข  ๑๕ - เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ เสื้อกั๊ก กางเกง

หมายเลข  ๑๖ - เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน กระโปรง

หมายเลข  ๑๗  - เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน กางเกง
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เครื่องแบบสมาคมภริยาทหารเรือ

๑. เครื่องแบบหมายเลข ๑ (เครื่องแบบชุดใหญ่) 
 ประกอบด้วย 

 ๑.๑ เสื้อตัวนอกสูทสีน�้าเงินเข้มแขนยาว ไม่มีปก คอแหลม ป้ายเฉียงซ้าย

ไปยังเอว ติดกระดุมโลหะสีทองรูปสมอเรือ ขนาดกลาง ๒ เม็ด  

เกี่ยวด้วยห่วงผ้าใต้อกเสื้อด้านซ้าย ที่ชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะ  

ไม่มีฝากระเป๋า เย็บขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร 

ความยาวเสื้อคลุมสะโพกทั้ง ๒ ด้าน 

 ๑.๒ เสื้อตัวในสีขาวผ้าลายสมอ แขนยาวแบบเชิ้ต จีบปลาย ๒ เกล็ด ๆ  ละ 

๒ เซนติเมตร ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร ปกฮาวาย กระดุมปั๊ม 

ลายสมอติดตัวเสื้อและปลายแขน เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้

ภายในกระโปรง 

 ๑.๓ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร 

 ๑.๔ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๑.๕ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๑.๖ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑.๗ ติดเครื่องหมายสมาคมภริยาทหารเรือท่ีปกเส้ือตัวในด้านซ้าย  

ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณหน้าอก 



ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ ................................................................................25ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ.........................................................................................21

เครื่องแบบชุดใหญ่เครื่องแบบชุดใหญ่
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๒. เครื่องแบบหมายเลข ๑ (ก) (เครื่องแบบชุดใหญ่ คอโบ)

 ประกอบด้วย 

 ๒.๑ เสื้อตัวนอกสูทสีน�้าเงินเข้มแขนยาว ไม่มีปก คอแหลม ป้ายเฉียงซ้าย

ไปยังเอว ติดกระดุมโลหะสีทองรูปสมอเรือ ขนาดกลาง ๒ เม็ด  

เกี่ยวด้วยห่วงผ้าใต้อกเสื้อด้านซ้าย ที่ชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะ  

ไม่มีฝากระเป๋า เย็บขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร 

ความยาวเสื้อคลุมสะโพกทั้ง ๒ ด้าน

 ๒.๒ เสื้อตัวในสีขาวคอตั้ง ผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า แขนยาว ผูกเป็นโบ  

ความกว้าง ๔ น้ิว และความยาวตามความเหมาะสม เมื่อผูกแล้ว 

ปลายผ้าโบจะอยูเ่หนอืเอว จัม๊แขนพอง ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร 

กระดุมปั๊มลายผ้า (๕ เม็ด) 

 ๒.๓ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร 

 ๒.๔ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๒.๕ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๒.๖ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๒.๗ ติดเครื่องหมายสมาคมภริยาทหารเรือที่ปกเสื้อสีขาวด้านซ้าย  

ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดใหญ่ คอโบเครื่องแบบชุดใหญ่ คอโบ
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๓.  เครื่องแบบหมายเลข ๒ (เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กระโปรง) 

 ประกอบด้วย 

 ๓.๑ เส้ือทูนิคผ้าสีน�้าเงินเข้ม ปกปีกนกด้วยผ้าสีขาว แขนสั้น พับปลายแขน  

๓ เซนติเมตร เสื้อผ่าอกซ่อนซิปพลาสติกชนิดถอดได้จรดปลายเสื้อ

ใช้ผ้าผูกคอลายสมอสอดใต้ปก ห้อยชายทั้งสองข้าง

 ๓.๒ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง

  ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร

 ๓.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๓.๔ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๓.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๓.๖ ติดเครื่องหมายสมาคมภริยาทหารเรือที่ปกเสื้อสีขาวด้านซ้าย  

ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณหน้าอก   
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เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กระโปรงเครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กระโปรง
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๔. เครื่องแบบหมายเลข ๓ (เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กางเกง) 

 ประกอบด้วย 

 ๔.๑ เสื้อทูนิคผ้าสีน�้าเงินเข้ม ปกปีกนกแต่งด้วยผ้าสีขาว แขนต่อส้ัน  

พับปลายแขน ๓ เซนติเมตร พับสอยด้านใน ที่กลางอกแนวรังดุม 

ใช้ซปิพลาสตกิชนดิถอดได้ ซปิยาวจรดปลายเสือ้ มผ้ีาผกูคอลายสมอ 

ผูกสอดใต้ปกเสื้อสีขาว ชายเสื้อตรง

 ๔.๒ กางเกงสีน�้าเงินเข้ม ทรงตรง ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋า 

 ๔.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

 ๔.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย

 ๔.๕ ติดเครื่องหมายสมาคมภริยาทหารเรือที่ปกเสื้อสีขาวด้านซ้าย  

ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กางเกงเครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กางเกง
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๕. เครื่องแบบหมายเลข ๔ (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กระโปรง) 

 ประกอบด้วย 

 ๕.๑ เสื้อทูนิคผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า ปกเทเลอร์ แขนสั้น มีกระเป๋า 

ที่ชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ขอบปกบนขลิบด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม  

สีเดียวกับกระโปรง (ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร) มีสายคาดเอว  

จากเกล็ดเสื้ออ้อมด้านหลัง สายคาดขลิบด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม  

สเีดียวกบักระโปรง (ขนาด ๐.๕ เซนตเิมตร) พร้อมติดกระดุมป๊ัมลายสมอ

ชายเสื้อด้านหลังผ่าซ่อน

 ๕.๒ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร 

 ๕.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๕.๔ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๕.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๕.๖ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กระโปรงเครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กระโปรง
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๖. เครื่องแบบหมายเลข ๕ (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กางเกง) 

 ประกอบด้วย 

 ๖.๑ เสื้อทูนิคผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า ปกเทเลอร์ แขนสั้น มีกระเป๋า 

ที่ชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ขอบปกบนขลิบด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม  

สี เดียวกับกางเกง (ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร) มีสายคาดเอว  

จากเกล็ดเสื้ออ้อมด้านหลัง สายคาดขลิบด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม  

สเีดียวกบักระโปรง (ขนาด ๐.๕ เซนตเิมตร) พร้อมติดกระดุมป๊ัมลายสมอ

ชายเสื้อด้านหลังผ่าซ่อน

 ๖.๒ กางเกงสีน�้าเงินเข้ม ทรงตรง ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋า 

 ๖.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๖.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๖.๕ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กางเกงเครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กางเกง
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๗. เครื่องแบบหมายเลข ๖ (เครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กระโปรง)

 ประกอบด้วย

 ๗.๑ เสื้อทูนิคผ้าลายทางน�้าเงิน ปกเทเลอร์ กว้าง ๓.๕๐ นิ้ว มุมปก 

ติดกระดุมขอบน�้าเงินเม็ดเล็ก ๒ เม็ด เส้ือผ่าหน้า สาบซ่อน  

แขนตลบปลาย ผ่าแยก กุ๊นขอบแขนด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม สีเดียวกับ

กระโปรง ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมเม็ดเล็กข้างละ ๑ เม็ด 

กระเป๋ามฝีา กุ๊นขอบด้วยผ้าสนี�า้เงนิเข้มสเีดียวกบักระโปรง ติดกระดุม

เม็ดใหญ่ท่ีฝากระเป๋าข้างละ ๑ เม็ด มีผ ้าผูกคอสีน�้าเงินเข้ม  

ผูกสอดใต้ปกเสื้อ ผูกแบบเนคไท ชายเสื้อด้านหลังผ่าป้ายขาด

 ๗.๒ กระโปรงสนี�า้เงนิเข้ม ชายกระโปรงซ้อนทบทัง้ด้านหน้า และด้านหลงั 

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร

 ๗.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๗.๔ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๗.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๗.๖ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก

หมายเหตุ 

 - กระดุมปั๊ม รูปสมอตรงกลางขอบสีน�้าเงิน 

 - เม็ดเล็ก ๔ เม็ด ติดที่ปก และแขนเสื้อ 

 - เม็ดใหญ่ ๒ เม็ด ติดที่ฝากระเป๋า
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๘. เครื่องแบบหมายเลข ๗  (เครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กางเกง)

 ประกอบด้วย

 ๘.๑ เสื้อทูนิคผ้าลายทางน�้าเงิน ปกเทเลอร์ กว้าง ๓.๕๐ นิ้ว มุมปก 

ติดกระดุมขอบน�้าเงินเม็ดเล็ก ๒ เม็ด เส้ือผ่าหน้า สาบซ่อน  

แขนตลบปลายผ่าแยก กุ๊นขอบแขนด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม สีเดียวกับ

กางเกง ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมเม็ดเล็กข้างละ ๑ เม็ด 

กระเป๋ามีฝา กุ๊นขอบด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้มสีเดียวกับกางเกง ติดกระดุม

เม็ดใหญ่ท่ีฝากระเป๋าข้างละ ๑ เม็ด มีผ ้าผูกคอสีน�้าเงินเข้ม  

ผูกสอดใต้ปกเสื้อ ผูกแบบเนคไท ชายเสื้อด้านหลังผ่าป้ายขาด

 ๘.๒ กางเกงสีน�้าเงินเข้ม ทรงตรง ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋า

 ๘.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๘.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๘.๕ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กางเกงเครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กางเกง
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๙. เครื่องแบบหมายเลข ๘ (เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กระโปรง)

 ประกอบด้วย 

 ๙.๑ เสื้อกั๊กสีน�้าเงินเข้ม ไม่มีแขน ไม่มีปก คอแหลม ป้ายเฉียงซ้าย 

ไปยงัเอวตดิกระดมุป๊ัมนนู ๒ เมด็ เกี่ยีวด้วยห่วงผ้าใต้อกเส้ือด้านซ้าย 

มีกระเป๋าเจาะ ขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  

ที่แนวเหนืออกเสื้อด้านซ้าย ที่ชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะ ไม่มีฝากระเป๋า 

เย็บขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร ใส่กับเสื้อสีขาว 

ผ้าลายสมอ แขนยาวแบบเชิ้ต

 ๙.๒ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร

 ๙.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๙.๔ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๙.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๙.๖ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กระโปรงเครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กระโปรง
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๑๐. เครื่องแบบหมายเลข ๙ (เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กางเกง)

 ประกอบด้วย 

 ๑๐.๑ เสื้อกั๊กสีน�้าเงินเข้ม ไม่มีแขน ไม่มีปก คอแหลม ป้ายเฉียงซ้าย 

ไปยงัเอวตดิกระดมุป๊ัมนนู ๒ เมด็ เกี่ยีวด้วยห่วงผ้าใต้อกเส้ือด้านซ้าย 

มีกระเป๋าเจาะ ขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  

ที่แนวเหนืออกเสื้อด้านซ้าย ที่ชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะ ไม่มีฝากระเป๋า 

เย็บขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร ใส่กับเสื้อสีขาว 

ผ้าลายสมอ แขนยาวแบบเชิ้ต

 ๑๐.๒ กางเกงสีน�้าเงินเข้ม ทรงตรง ไม่มีีจีบ ไม่มีกระเป๋า

 ๑๐.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๑๐.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑๐.๕ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กางเกงเครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กางเกง
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๑๑. เครื่องแบบหมายเลข ๑๐ (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กระโปรง)

 ประกอบด้วย

 ๑๑.๑ เสือ้คอกลม ผ้าลายสมอน�า้เงนิ-ฟ้า แขนสีส่่วน ความยาวแขนครึง่ท่อน

แขนล่าง ตดิซปิซ่อนหุ้มฟัน กุน๊ขอบรอบคอเสือ้ แขนเสือ้ และชายเสือ้

ด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม สีเดียวกับกระโปรง (ขนาด ๓ เซนติเมตร) 

 ๑๑.๒ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร 

 ๑๑.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๑๑.๔ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๑๑.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑๑.๖ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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๑๒. เครื่องแบบหมายเลข ๑๑ (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กางเกง)

 ประกอบด้วย

 ๑๒.๑ เสือ้คอกลม ผ้าลายสมอน�า้เงนิ-ฟ้า แขนสีส่่วน ความยาวแขนครึง่ท่อน

แขนล่าง ตดิซปิซ่อนหุ้มฟัน กุน๊ขอบรอบคอเสือ้ แขนเสือ้ และชายเสือ้

ด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม สีเดียวกับกางเกง (ขนาด ๓ เซนติเมตร) 

 ๑๒.๒ กางเกงสีน�้าเงินเข้ม ทรงตรง ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋า

 ๑๒.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผม ให้เรียบร้อย 

 ๑๒.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑๒.๕ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กางเกงเครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กางเกง
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๑๓. เครื่องแบบหมายเลข ๑๒ (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กระโปรง)

 ประกอบด้วย

 ๑๓.๑ เสื้อคอตั้ง ผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า แขนยาว ผูกเป็นโบ ความกว้าง  

๔ นิ้ว และความยาวตามความเหมาะสม เมื่อผูกแล้ว ปลายผ้าโบ 

จะอยู่เหนือเอว จั๊มแขนพอง ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร กระดุมปั๊ม

ลายผ้า (๕ เม็ด)

 ๑๓.๒ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร 

 ๑๓.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๑๓.๔ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๑๓.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑๓.๖ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กระโปรงเครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กระโปรง
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๑๔. เครื่องแบบหมายเลข ๑๓ (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กางเกง)

 ประกอบด้วย

 ๑๔.๑ เสื้อคอตั้ง ผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า แขนยาว ผูกเป็นโบ ความกว้าง  

๔ นิ้ว และความยาวตามความเหมาะสม เมื่อผูกแล้ว ปลายผ้าโบ 

จะอยู่เหนือเอว จั๊มแขนพอง ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร กระดุมปั๊ม

ลายผ้า (๕ เม็ด)

 ๑๔.๒ กางเกงสีน�้าเงินเข้ม ทรงตรง ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋า

 ๑๔.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๑๔.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑๔.๕ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กางเกงเครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กางเกง
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๑๕. เครือ่งแบบหมายเลข ๑๔ (เครือ่งแบบชดุทนิูคสมอคอโบ เส้ือกัก๊ กระโปรง)

 ประกอบด้วย

 ๑๕.๑ เสื้อกั๊กสีน�้าเงินเข้ม ไม่มีแขน ไม่มีปก คอแหลม ป้ายเฉียงซ้าย 

ไปยงัเอวตดิกระดมุป๊ัมนนู ๒ เมด็ เกี่ยีวด้วยห่วงผ้าใต้อกเส้ือด้านซ้าย  

มีกระเป๋าเจาะ ขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  

ที่แนวเหนืออกเสื้อด้านซ้าย ที่ชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะ ไม่มีฝากระเป๋า 

เย็บขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร

 ๑๕.๒ เสื้อคอตั้ง ผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า แขนยาว ผูกเป็นโบ ความกว้าง  

๔ นิ้ว และความยาวตามความเหมาะสม เมื่อผูกแล้ว ปลายผ้าโบ 

จะอยู่เหนือเอว จั๊มแขนพอง ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร กระดุมปั๊ม

ลายผ้า (๕ เม็ด) 

 ๑๕.๓ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร 

 ๑๕.๔ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๑๕.๕ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๑๕.๖ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑๕.๗ ติดเครื่องหมายสมาคมภริยาทหารเรือที่ด ้านซ้ายของเสื้อกั๊ก  

ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ เสื้อกั๊ก กระโปรงเครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ เสื้อกั๊ก กระโปรง
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๑๖. เครื่องแบบหมายเลข ๑๕ (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ เสื้อกั๊ก กางเกง)

 ประกอบด้วย

 ๑๖.๑ เสื้อกั๊กสีน�้าเงินเข้ม ไม่มีแขน ไม่มีปก คอแหลม ป้ายเฉียงซ้าย 

ไปยงัเอวตดิกระดมุป๊ัมนนู ๒ เมด็ เกี่ยีวด้วยห่วงผ้าใต้อกเส้ือด้านซ้าย 

มีกระเป๋าเจาะ ขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร  

ที่แนวเหนืออกเสื้อด้านซ้าย ที่ชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะ ไม่มีฝากระเป๋า 

เย็บขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร

 ๑๖.๒ เสื้อคอตั้ง ผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า แขนยาว ผูกเป็นโบ ความกว้าง  

๔ นิ้ว และความยาวตามความเหมาะสม เมื่อผูกแล้ว ปลายผ้าโบ 

จะอยู่เหนือเอว จั๊มแขนพอง ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร กระดุม 

ปั๊มลายผ้า (๕ เม็ด) 

 ๑๖.๓ กางเกงสีน�้าเงินเข้ม ทรงตรง ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋า

 ๑๖.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๑๖.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑๖.๕ ติดเครื่องหมายสมาคมภริยาทหารเรือที่ด ้านซ้ายของเสื้อกั๊ก  

ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณหน้าอก
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๑๗. เครื่องแบบหมายเลข ๑๖ (เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน กระโปรง)

 ประกอบด้วย 

 ๑๗.๑ เสือ้ทนูคิผ้าสนี�า้เงนิเข้ม แขนสัน้ กุน๊ขอบปกด้วยผ้าลายสมอน�า้เงนิ-ฟ้า 

มีกระเป๋าที่ชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง กุ ๊นขอบบนกระเป๋า 

ด้วยผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า พร้อมติดกระดุมปั๊มลายสมอ 

 ๑๗.๒ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร 

 ๑๗.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๑๗.๔ ถุงน่องสีเนื้อ 

 ๑๗.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑๗.๖ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน กระโปรง
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๑๘. เครื่องแบบหมายเลข ๑๗ (เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน กางเกง)

 ประกอบด้วย

 ๑๘.๑ เสือ้ทนูคิผ้าสนี�า้เงนิเข้ม แขนสัน้ กุน๊ขอบปกด้วยผ้าลายสมอน�า้เงนิ-ฟ้า 

มีกระเป๋าที่ชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง กุ ๊นขอบบนกระเป๋า 

ด้วยผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า พร้อมติดกระดุมปั๊มลายสมอ

 ๑๘.๒ กางเกงสีน�้าเงินเข้ม ทรงตรง ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋า

 ๑๘.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

 ๑๘.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย 

 ๑๘.๕ ตดิเครือ่งหมายสมาคมภริยาทหารเรอืทีด้่านซ้าย ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน กางเกง
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๑ ๑ ๒๒

กิริยาท�าความเคารพ 

กิรยิาท�าความเคารพทีส่ามญัชนชายและหญงิปฏบิตัถิวายพระมหากษตัรย์ิ
และเจ้านาย ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า “ถวายความเคารพ” การท�าความเคารพ หรือ 
ถวายความเคารพ มี ๒ ลักษณะ คือ นั่งท�าความเคารพ และยืนท�าความเคารพ  
ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามสถานการณ์ ดังนี้ 

๑. การเฝ้ารับเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์
เป็นการเฝ้าฯ เมื่อมีเสด็จพระราชด�าเนินโดยประทับยานพาหนะ จะต้อง

ถวายความเคารพ สามารถกระท�าได้หลายวิธี โดยการนั่ง หรือการยืน แต่ให้เลือก
ถวายความเคารพในวิธีท่ีเหมาะสม แต่ไม่นิยมใช้การโบกมือเหมือนความนิยม 
ทางตะวันตก ท้ังน้ี แต่ละพระองค์จะมีธงประจ�าส่วนพระองค์ประดับอยู่หน้ารถ
พระที่นั่ง 

ธงพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์
ธงมหาราช (ธงส�าหรับองค์พระมหากษัตริย์) 
ธงราชินี (ธงส�าหรับองค์สมเด็จพระราชินี) 
ธงบรมราชวงศ์ (ธงส�าหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี) 

วิธีถอนสายบัวแบบสากลนิยม วิธีถอนสายบัวแบบพระราชนิยม
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ธงเยาวราชฝ่ายหน้า (ธงส�าหรับองค์สมเด็จพระยุพราช 

ธงเยาวราชฝ่ายใน (ธงส�าหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช) 

ธงราชวงศ์ฝ่ายหน้า (ธงส�าหรับองค์พระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ 

หรือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล) 

ธงราชวงศ์ฝ่ายใน (ธงส�าหรับองค์พระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

หรือ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล) 

ลักษณะของการถวายความเคารพเมื่อรับเสด็จโดยรถยนต ์

วธิถีอนสายบวัเป็นการถวายความเคารพตามแบบสากลนยิม ม ี๒ รปูแบบ คอื 

- แบบสากลนิยม ยืนตรงหันหน้าไปทางพระองค์ท่าน วาดเท้าข้างใด 

ข้างหนึ่งตามถนัด ย่อตัวลง ล�าตัวตรง หน้าตรง สายตาทอดลง ปล่อยแขนทั้งสอง

ข้างล�าตัว แล้วกลับมายืนตรงเมื่อเสด็จผ่านแล้ว 

- แบบพระราชนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางพระองค์ท่าน วาดเท้าข้างใด

ข้างหนึ่งตามถนัด พร้อมย่อตัวขณะวาดเท้า ให้ยกมือทั้งสองข้างวางประสานกัน 

บนขาหน้าเหนือเข่า ค้อมตัวเล็กน้อย สายตาทอดลง แล้วกลับมายืนตรงเมื่อเสด็จ

ผ่านแล้ว 

๒. การเฝ้ารับเสด็จพระราชด�าเนินโดยลาดพระบาท 

เป็นการเฝ้าฯ เมื่อมีเสด็จฯ ผ่านโดยพรมปูทางส�าหรับเสด็จฯ นิยม 

การนั่งเฝ้าฯ หรือยืนเฝ้าฯ ห่างจากลาดพระบาทพอสมควร โดยการนั่งเฝ้าฯ  

เป็นการถวายพระเกียรติยศ และไม่ยืนค�้าพระเศียร เรียกว่า “กราบราบ” สามารถ

ท�าได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะการนั่งเป็นการนั่งพับเพียบตัวตรง เมื่อเสด็จฯ  

มาใกล้ให้ผู้เฝ้าฯ หมอบ ก้มตัวกราบโดยไม่แบมือเมื่อเสด็จฯ มาถึง และให้หมอบอยู่

จนเสด็จฯ ผ่านไป จึงสามารถลุกขึ้นนั่ง หรือจะเพียงกราบเมื่อเสด็จฯ ผ่านก็ไม่ผิด 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
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๑

๔

๒

๕

๓

๖

การเฝ้ารับเสด็จพระราชด�าเนินโดยลาดพระบาทด้วยวิธีกราบราบ

- นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า

- หมอบลง ให้ศอกทั้งสองข้างถึงพื้นคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว 

ประสานมือ 

- ประนมมือก้มศีรษะลง หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนม 

- นั่งในท่าหมอบเฝ้า หรือนั่งในท่าพับเพียบ 

- หากต้องลุกออกจาก ให้กราบถวายบังคมและลุกขึ้นเดินเข่าหรือ 

เดินออกจากได้เลย

๓. การเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของและรับพระราชทานสิ่งของ 

 ๓.๑ สิ่งของที่ทูลเกล้าฯ ถวาย 

  ที่เป็นของเบาในขณะประทับพระราชอาสน์ พระเก้าอ้ี หรือ

ประทบัยนื เมือ่จะทลูเกล้าฯ ถวาย   จะต้องน�าสิง่ของใส่พานทรงสงูปดู้วยผ้าตาดทอง 

เกบ็ชายผ้าให้เสมอขอบพาน ผูท้ลูเกล้าฯ ควรจบัคอพาน ประคอง ๒ มอื ก่อนเข้าไป
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การเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ

๑ ๒ ๓

ทูลเกล้าฯ ถวาย ต้องถวายความเคารพ เมื่อเข้าใกล้ที่ประทับพอประมาณ  

ถวายความเคารพแล้วย่อลง โดยก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงเข่าซ้ายจรดพ้ืน 

แล้วยกพานขึ้นทูลเกล้าฯ   ถวายโดยให้พานอยู่เหนือศีรษะเล็กน้อย สายตาอยู่ใน

ระดับคอพาน เมื่อทรงรับสิ่งของในพานแล้ว ให้ลุกขึ้นถือพานลดต�่าระดับเอว  

พร้อมกับถอยเท้าขวากลับ ยืนตรง ถวายความเคารพ เดินถอยหลัง ๓ ก้าว  

ถวายความเคารพ แล้วกลับไปยืน หรือนั่งเฝ้าฯ ที่เดิม 

 ๓.๒  การรับของพระราชทานสิ่งของ 

 ผู้รับพระราชทานส่ิงของ ต้องเอางาน ๑ ครั้ง โดยยื่นมือขวาออก 

ข้างหน้า พร้อมกับยกมือขึ้นให้เฉียงจากล�าตัวพอประมาณ นิ้วมือชิดติดกัน มือซ้าย

แนบที่ล�าตัว กระดกปลายมือขึ้นประมาณ ๔๕ องศา แขนอยู่ในลักษณะเดิม  

ลดมือลงแล้วช้อนมือขึ้นรับพระราชทานสิ่งของ หรือหยิบ จับ เปิด ปิด หรือ 

ถอนภาชนะต่าง ๆ  ทั้งนี้ ต้องระวังไม่ให้สิ่งของนั้นตกจากมือ ถ้าเป็นของเบา 

ให้รับมือเดียว แต่ถ้าเป็นสิ่งของหนักให้ยกมือขวาเอางานแล้วจึงยกมือซ้าย 

ขึ้นมาช่วยรับ
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การเข้ารับพระราชทานสิ่งของ

๑

๔

๒

๕๓

๖ ๗ ๘

- เดินเข้าไปห่างพอประมาณ ถอนสายบัวแบบพระราชนิยม แล้วยืนตรง

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ลงเข่าซ้าย ยกมอืขวาเอางาน มือซ้ายแนบล�าตวั รบัพระราชทาน

สิ่งของ เสร็จแล้วถอยเท้าขวาพร้อมลุกขึ้นยืน ถวายค�านับถอยหลังออก 

ทั้งนี้ การเอางานเป็นการปฏิบัติถวายพระมหากษัตริย์ จนถึงพระอนุวงศ์

ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าเท่าน้ัน วิธีการเอางาน ใช้มือขวาเฉพาะข้อมือถึงปลายนิ้ว  

ต้ังแขนประมาณ ๔๕ องศา ยกมือทางสันขึ้นและลงเร็ว ๆ  ๑ ครั้ง แล้วหงายมือ 

รับพระราชทาน
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การเข้ารับพระราชทานสิ่งของ

๑

๓

๕

๒

๔

๖

อย่างไหน “ต้อง” หรือ “ไม่ต้อง” เอางาน 

ต้องเอางาน 

- การรับพระราชทานสิ่ งของจากผู ้แทนพระองค ์ เฉพาะกรณีที ่

ผู้แทนพระองค์นั้น เป็นพระราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป 

- การหยิบยกหรือเชิญของสูง เช่น เชิญพระมาลา หรือ เชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 

ไม่ต้องเอางาน 

- การรับพระราชทานสิ่งของท่ีมิใช่เป็นการเฉพาะพระพักตร์ เช่น  

การรับพระราชทานจากพระบรมสาทิสลักษณ์ หรือการเปิดกรวยธูปเทียนแพ 

ในโอกาสการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 

- การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากผู้แทนพระองค์ 
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๔. การถวายบังคม 

 เป็นราชประเพณีในการแสดงความเคารพแด่พระมหากษัตริย์ และ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถในงานพระราชพิธีส�าคัญ รวมทั้งพระบรมรูปหรือ 

พระบรมราชานุสาวรีย์ เช่น งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต เป็นต้น 

กระท�าได้ทั้งหญิงและชาย มีวิธีปฏิบัติแบบเดียวกัน ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

 - คุกเข่าลงที่พ้ืน แล้วนั่งลงบนส้นเท้า ปลายเท้าตั้ง ล�าตัวตรง บุรุษ 

นั่งแยกเข่าพองาม ส่วนสตรีนั่งเข่าชิด 

 - วางมือทั้งสองคว�่าลงบนหน้าขาเหนือเข่าทั้งสองข้าง 

 - เริม่ถวายบังคมโดยจงัหวะแรกให้ยกมอืขึน้ประนมในระดบัต�า่กว่าอก

เล็กน้อยให้ปลายมือตั้งขึ้น แขนแนบล�าตัวไม่กางศอก 

 - ยกมือประนมขึ้นพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ให้ปลายนิ้ว 

หัวแม่มือทั้งสองข้างจรดหน้าผากศีรษะ และล�าตัวเฉพาะส่วนบนเหนือเอวเอนไป

ข้างหน้าพองาม เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ให้สายตาจับตามนิ้วหัวแม่มือไปตลอด 

 - ลดมือลงตามเดิมมาประนมอยู่ต�่ากว่าอกเล็กน้อยตามจังหวะแรก

แล้วกระท�าตามขั้นตอนเดิมให้ครบ ๓ ครั้ง 

 - เมื่อถวายบังคมครบ ๓ ครั้ง จึงลดมือลงวางคว�่าเหนือเข่าทั้งสองข้าง 

(ไม่ต้องก้มลงกราบ) 

 - เสร็จแล้วลุกขึ้นยืนตรง 

 ๕. การเดินในกรณีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 

 ๕.๑ การเดินน�าเสด็จฯ

   ๕.๑.๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ หรือ สมเด็จพระบรมวงศ์ เสด็จฯ มาถึง ประธานจัดงานหรือ 

เจ้าภาพที่คอยรับเสด็จฯ ถวายความเคารพ กราบบังคมทูลแล้วถวายรายงาน  
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การถวายบังคม

๑

๕

๙

๒

๖

๑๐

๓

๗

๔

๘

๑๑ ๑๒

ในโอกำสนี้จะเบิกผู้ที่สมควรเข้ำเฝ้ำด้วยก็ได้	 แล้วจึงเดินน�ำเสด็จฯ	 ไปยังสถำนที ่

ที่ก�ำหนด	โดยปฏิบัติดังนี้	

		 	 	 -			เดินเยื้องไปข้ำงหน้ำไว้ระยะห่ำงพอสมควร	จะอยู่ด้ำนใดแล้ว

แต่สถำนที่จะอ�ำนวย	 แต่โดยปกติผู ้น�ำเสด็จจะอยู ่ด้ำนซ้ำยของพระองค์ท่ำน	 

ในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินบนลำดพระบำท	ผู้น�ำเสด็จต้องไม่เดินบนลำดพระบำท	

		 	 	 -			ขณะที่เดิน	 ผู้น�ำเสด็จจะต้องเดินในลักษณะส�ำรวม	 เมื่อถึง 

ในโอกาสน้ีจะเบิกผู้ท่ีสมควรเข้าเฝ้าด้วยก็ได้ แล้วจึงเดินน�าเสด็จฯ ไปยังสถานที ่

ที่ก�าหนด โดยปฏิบัติดังนี้ 

 - เดินเยื้องไปข้างหน้าไว้ระยะห่างพอสมควร จะอยู่ด้านใดแล้วแต่ 

สถานที่จะอ�านวย แต่โดยปกติผู ้น�าเสด็จจะอยู ่ด ้านซ้ายของพระองค์ท่าน  

ในการเสด็จพระราชด�าเนินบนลาดพระบาท ผู้น�าเสด็จต้องไม่เดินบนลาดพระบาท 

 - ขณะที่เดิน ผู้น�าเสด็จจะต้องเดินในลักษณะส�ารวม เมื่อถึงที่ประทับ
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ผู้น�าเสด็จถวายความเคารพ ก่อนท่ีจะถอยออกไป ผู้น�าเสด็จถวายความเคารพ 

อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อจะนั่งที่ต้องถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง 

   หมายเหตุ การถวายความเคารพนั้น ให้ผู้น�าเสด็จปฏิบัติตาม 

ความเหมาะสมแก่เครื่องแบบและเพศของตน 

   ๕.๑.๒ ในกรณีท่ีผู้น�าเสด็จต้องกราบบังคมทูลถวายค�าอธิบายให้

ทรงทราบเรื่องเกี่ยวกับสถานที่หรือการแสดงควรปฏิบัติดังนี้ 

     - เดินเยื้องไปข้างหน้าระยะห่างพอสมควร พอได้ยิน 

พระราชกระแสและกราบบังคมทูลช้ีแจงในเรื่องท่ีตรัสถาม ผู้น�าเสด็จจะอยู่ด้านใด

แล้วแต่สถานที่จะอ�านวย แต่โดยปกติจะอยู่ด้านซ้ายของพระองค์ท่าน ในการนี้ 

ผู ้น�าเสด็จควรศึกษาเรื่องราวมาล่วงหน้า หรือกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้ใดผู้หนึ่ง 

ที่มีความรู้ในเรื่องนี้ให้ถวายค�าอธิบาย

     - ผู้น�าเสด็จจะต้องเดินในลักษณะส�ารวม ไม่เดินเสมอ

พระองค์ท่าน 

 ๕.๒ การเดินตามเสด็จ ทั้งชายและหญิงให้เดินเบื้องหลังพระองค์ท่าน

ในลักษณะส�ารวมไม่ยิ้มหิว ทักทายหรือท�าความเคารพผู้อื่น ถ้ามีลาดพระบาท 

ผู้ที่เดินตามเสด็จไม่ควรเดินบนลาดพระบาท 

 ๕.๓ การเดินในบริเวณท่ีประทับ โดยปกติถ้าพระองค์ท่านประทับอยู่

ไม่ควรเดินผ่านที่ประทับเว้นแต่มีความจ�าเป็นก็ต้องเดินอย่างส�ารวมระวังที่สุด

   ๕.๓.๑ การเดินผ่านหน้าหรือหลังที่ประทับต้องอยู่ในระยะห่าง

และพึงกระท�าในกรณีที่จ�าเป็นที่สุด โดยถวายความเคารพดังนี้ 

     - ลุกจากที่นั่ง

     - ผ่านที่ประทับ

     - กลับเข้าที่ก่อนนั่งลง

   ๕.๓.๒ การเดินไปท�ากิจธุระใด ๆ  ในบริเวณที่เฝ้า เช่น ยก หรือ 

เลื่อนสิ่งของ พึงถวายความเคารพตามล�าดับดังนี้ : 
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     - ลุกจากที่นั่ง
     - ถึงที่จะท�ากิจธุระ
     - ท�ากิจธุระเสร็จแล้วจะกลับที่นั่งเดิม
     - กลับเข้าที่แล้ว ก่อนนั่งลง
๖.  การยืนแสดงความเคารพเมื่อมีการบรรเลงเพลงเคารพ 
 ๖.๑ เพลงสรรเสริญพระบารมี ให้ยืนขึ้นแล้วระวังตรง หันหน้าไปทาง

พระองค์ท่านหรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือประธานที่ชวนเชิญถวายพระพร 
ในขณะนัน้ ให้ยนืตรงอยูจ่นจบเพลง ถ้าเป็นการบรรเลงทีป่รากฏพระองค์ต้องถวาย
ความเคารพเมื่อเห็นพระองค์ครั้งหนึ่ง 

 ๖.๒ เพลงชาติ ให้ยืนระวังตรงจนจบเพลง แล้วจึงเปล่ียนอิริยาบถ 
เป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี 

 ๖.๓ เพลงมหาฤกษ์ ใช้บรรเลงในการเปิดงานที่เป็นพิธีใหญ่ เช่น  
พิธีเปิดสถานที่ท�าการของรัฐบาล งานที่เป็นมงคลทั่วไป เมื่อได้ยินเพลงให้ยืนขึ้น
อย่างสุภาพ หันหน้าไปทางประธานในพิธี เมื่อจบเพลงแล้วจึงเปลี่ยนอิริยาบถเป็น
อย่างอื่นแล้วแต่กรณี 

 ๖.๔  เพลงมหาชัย ใช้บรรเลงต้อนรับประธานของงานผู้มีเกียรติสูง  
นบัตัง้แต่ล�าดบัสมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารฯี 
พระบรมวงศานวุงศ์ ล�าดบัรองลงมา นายกรัฐมนตร ีหรอืเมือ่ผูเ้ป็นประธานของงาน 
กล่าวค�าปราศรัยจบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 การปลูกฝังค่านิยมหรือปลูกฝังจิตส�านึกให้คนในชาติเข้าใจและ 
มีความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมอย่างหาท่ีสุดมิได้  
ในสถาบนัพระมหากษัตรย์ิทีท่รงเหนด็เหนือ่ยตรากตร�าพระวรกายเพือ่ดแูลพสกนกิร
ชาวไทยทั้งปวงให้ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา จึงเป็นการสมควรยิ่งที่ประชาชนซ่ึงเป็น
ข้าแผ่นดินจะต้ังใจท�ากจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่น้อมเกล้าถวาย และสนองเบือ้งพระยคุลบาท 
ดังพระราชปณิธาน พร้อมกระท�าทุกวิถีทางเพื่อรักษาพระเกียรติยศให้ยิ่งใหญ่ 
แผ่ไพศาลและมีความสง่างามตลอดไป
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