
งานดานกําลังพล 
นายทหารสัญญาบัตร 

เร่ือง ขอมูล 
หวงเสนอ 

เร่ืองถึง กพย. 
หวง

ดําเนินการ 
1.สิทธิการลา การลาพักผอนประจําป   

      1. ขาราชการบรรจุใหม ตองทํางานครบ 6 เดือน มีสิทธิลาพักผอนได 10 วันทําการ   
      2. ขาราชการบรรจุใหม ทํางานครบ 1 ป สะสมวันลาพักผอนในหน่ึงปงบประมาณ

สะสมไดไมเกิน 20 วันทําการ 
  

      3. ผูท่ีรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  10 ป ใหมีสิทธิสะสมวันลาพักผอนใน
หน่ึงปงบประมาณ ไดไมเกิน 30 วันทําการ 

  

 การลากิจ   
      1. การลากิจในประเทศ ในหน่ึงปงบประมาณ ลาไดไมเกิน 45 วันทําการ   
      2. การลากิจเกิน 23 วันทําการ ของแตละหวงการพิจารณาบําเหน็จ  จะถูกพิจารณา 

งดเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  

      3. ถาผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวเห็นวาไมสมควร  จะไมอนุญาตหรือลดจํานวนวันลา
ลงได และหากมีราชการจําเปนเกิดข้ึน  ผูบังคับบัญชาจะสั่งเรียกผูซึ่งลาไปแลวใหกลับมา
ปฏิบัติราชการได 

  

 การลาปวย   
      1. ในรอบหน่ึงปงบประมาณจะลาปวยไดไมเกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุด)   
      2. ลาปวยดวนตองแจง หน.หอผูปวยใหทราบภายใน 24 ชม. และตองมีใบรับรอง

แพทยของ รพ.รร.6  หรือ  รพ.รัฐบาล 
  

 การลาคลอดบุตร   
      1. ลาคลอดได 90 วัน (นับรวมวันหยุด) โดยไมตองมีใบรับรองแพทยและมีสิทธิไดรับ

เงินเดือน 
     2. ลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ตอจากขอ 1 ลาได 150 วันทําการ โดยไมรับเงินเดือน และให
ยื่นเรื่องขออนุมัติการลา กอนครบกําหนดลาคลอด 90 วัน อยางนอย  2  เดือน 
     3. ขาราชการชาย  สามารถลาไปชวยเหลือภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายท่ีคลอดบุตร 
ครั้งหน่ึงติดตอกันไมเกิน 15 วันทําการ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือภายในวันท่ีลา  ภายใน  90 วัน นับแตวัน
คลอดบุตร 

  

 การลาออก   
      1. หามกําหนดวันลาออก หวง  1 ก.ค. - 30 ก.ย.   
      2. ตองยื่นเรื่องลวงหนาอยางนอย 4 เดือน  เพ่ือตรวจสอบหน้ีสินและขอผูกพัน   
      3. ผูท่ีขอลาออกเขียนบันทึกขอความผาน หน.หนวย ตามลําดับช้ันและใชหลักฐาน

ประกอบการลาออกอยางละ 3 ชุด ดังน้ี 
         3.1  ใบลาออกตามแบบรายงานการลาออก (1 ชุด) 

  

          3.2  สําเนาคําสั่งบรรจุครั้งแรก 
         3.3  สําเนายศปจจุบัน 

  

เร่ือง ขอมูล 
หวงเสนอ 

เร่ืองถึง กพย. 
หวง

ดําเนินการ 
 
 
 

2. การขอยาย  

3.4  สําเนาคําสั่งเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถามี) 
          3.5  สําเนาคําสั่งเงินเดือนปจจุบัน 
          3.6  สําเนาสมุดประวัติ (2 ชุด)     
1. ขอยายสถานท่ีปฏิบัติงานภายในแผนก/กองเดียวกัน      
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สถานที
ปฏิบัติงาน 

        1.1 ดําเนินการโดยเขียนบันทึกขอความเรียน หน.พยาบาล ผาน หน.หอผูปวย  โดย 
หน.พยาบาล เปนผูพิจารณาอนุมัติไดเอง 

  

ภายใน 
รพ.รร.6 

2. การขอยายสถานท่ีปฏิบัติงานตางแผนก/กอง 
        2.1 ขาราชการท่ีบรรจุใหม  ตองปฏิบัติงานครบ 3 ป จึงขอยายได  โดยเขียนบันทึก
ขอความเรียน หน.พยาบาล ผานหน.หอผูปวย และ ผอ.กอง 
        2.2 ผูท่ียายเขามาปฏิบัติงานใน  รพ.รร.6  หรือขอยายสถานท่ีปฏิบัติแลวครั้งหน่ึง   
ตองปฏิบัติงานครบ 1 ป  จึงขอยายสถานท่ีใหมได 

ม.ค. เม.ย. 
(กพย.

พิจารณา
จัดสรร) 

   

         2.3 ระบุหนวยงานท่ีจะขอยายไปไมเกิน 3 ท่ี   
         2.4 กรณีปวย  ตองมีใบรับรองแพทยแนบดวย   
         2.5 ตัวอยางการเขียนรายงานตาม  ผนวก ก.   

3. การปรับ
ยาย 

1. การขอปรับยายไปรับราชการท่ีหนวยอ่ืน ในสายงานวิชาชีพพยาบาล   ตอง
ปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 ไมนอยกวา 3 ป เนื่องจากยังเปนผูมีประสบการณนอย ยกเวน 
       1.1  ปรับยายโดยการแลกเปลี่ยนตัว 
       1.2  ปรับยายเน่ืองจากกลับภูมิลําเนาและติดตามคูสมรสตามความจําเปนเรงดวน 

ต.ค. ธ.ค. 
(พบ.

พิจารณา
จัดสรร) 

        1.3  ตามนโยบายผูบังคับบัญชา   
        1.4  ตัวอยางการเขียนรายงานตาม  ผนวก ข.    
 2. การขอปรับยายไปรับราชการนอกหนวยสายแพทยของ ทบ.   
         2.1 ตองรับราชการในช้ันยศ ร.อ.หรือ พ.ต. มาแลวไมนอยกวา 8 ป   
         2.2 ใหหนวยท่ีมีความประสงคขอปรับยายกําลังพลมีหนังสือถามความเห็นชอบมาท่ี 

รพ.รร.6 และตองเปนการปรับยายครองอัตราสูงข้ึน 
  

         2.3 การปรับยายไปนอกหนวยอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา   
 หลักฐานท่ีใชประกอบการดําเนินการทางกําลังพล   
 1. หลักฐานประกอบการปรับยายสวนบุคคล  สําเนาอยางละ  3  ชุด ดังน้ี   
       1. คําสั่งบรรจุครั้งแรก   
       2. คําสั่ง ทบ.ยายเขา รพ.รร.6 (กรณีบรรจุจากตางจังหวัด)   
       3. ราชกิจจาฯ ยศปจจุบัน   
       4. คําสั่ง ทบ. ครองอัตราปจจุบัน   
       5. คําสั่งเงินเดือนปจจุบัน   
       6. ประเมินคาการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก (ทบ.101-157)   
       7. ประกาศฯ  เปลี่ยน ช่ือ - สกุล (ถามี) 

    * 8. ประกาศฯ ช้ันนายพัน   (เฉพาะผูผานหลักสูตร) 
    * 9. ประกาศฯ วิสัญญีพยาบาล   (เฉพาะผูมีวุฒิ) 

  

เร่ือง ขอมูล 
หวงเสนอ 

เร่ืองถึง กพย. 
หวง

ดําเนินการ 
 2. การปรับยายกลับภูมิลําเนา   
         2.1 ใชหลักฐานตามขอ 1 – 9 

        2.2 สําเนาทะเบียนบานของบิดา – มารดา และของเจาตัวอยางละ 1 ชุด 
  

 3. การปรับยายติดตามคูสมรส           
         3.1 ใชหลักฐานตามขอ 1 - 9   
         3.2 หนังสือรับรองสถานท่ีปฏิบัติงานของคูสมรส 1 ชุด   
         3.3 ผูท่ีสมรสแลว ไมมีประกาศ กห. ใชทะเบียนสมรสแทน 3 ชุด   
 ขั้นตอนการดําเนินงาน   
      1. การดําเนินการทุกเรื่อง  ทางกําลังพลตองผาน หน.หอ ผูปวย, หน.พยาบาล และ  

ผอ.กองของแตละกอง 
  

      2. การรับรองสําเนาถูกตองทายเอกสาร  ควรเปนเจาหนาท่ีธุรการกําลังพลของหนวย   
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และตองเปนปจจุบัน 
4. การขอยศ หลักฐานประกอบการขอยศ  อยางละ 3 ชุด  ดังน้ี   

      1. คําสั่งบรรจุครั้งแรก   
      2. คําสั่ง ทบ.ยายเขา รพ.รร.6 (กรณีท่ีบรรจุจากตางจังหวัด)   
      3. ราชกิจจาฯ ยศปจจุบัน   
      4. คําสั่ง ทบ. ครองอัตราปจจุบัน   
      5. คําสั่งเงินเดือนปจจุบัน 

     6. ประกาศฯ เปลี่ยนช่ือสกุล (ถามี) 
     7. ประเมินคาการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก  (ทบ.101-157)  
     8. ประกาศฯ ช้ันนายพัน (เฉพาะผูผานหลักสูตร) 

  

      1. การปลดวาท่ี ร.ต.หญิง เมื่อรับราชการครบ 6 เดือน 
      - คําสั่งปลดวาท่ี ร.ต. จะประกาศในราชกิจจาฯ หลังจากประดับยศ ประมาณ 1 ป 

  

      2. การขอยศ  ร.ท.  ครองยศครบ  3 ป  การขอยศคร้ังแรก  2 ป 8 เดือน  ขอได   
         - ใชหลักฐานตามขอ 1 - 6   
      3. การขอยศ ร.อ. ครองยศครบ 3 ป   
         - ใชหลักฐาน ตามขอ  1 - 6   
         - คําสั่งยศ ร.ท. และ ร.อ. จะเปนคําสั่ง กห. หลังจากน้ันประมาณ  1  ป  จะ

ประกาศในราชกิจจาฯ 
  

      4. การขอยศ  พ.ต.  พ.ท. และ พ.อ. 
        - ใชหลักฐานตาม ขอ  1 - 6 

 กพย.
ดําเนินการ 

         - คําสั่งยศครั้งแรกจะเปนคําสั่ง  กห. หลังจากน้ันประมาณ  1 ป  จะเปนประกาศใน
ราชกิจจาฯ 

 เมื่อไดรับ
ปรับครอง
อัตราสูงข้ึน

คําสั่ง 
 

 

เร่ือง ขอมูล 
หวงเสนอ 

เร่ืองถึง กพย. 
หวง

ดําเนินการ 

5. การขอ 
เคร่ืองราชฯ 

และการ
ประดับ 

     1.ฝกพ.กพย.  จะขอเครื่องราชฯ  ครั้งแรกใหกับผูท่ีมีระยะเวลารับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการ และขอเครื่องราชฯ ใหตาม
ช้ันยศ 
    2. ผูท่ีจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไดตองมีช่ือประกาศในราชกิจจาฯ แลวเทาน้ัน 

  

แถบเคร่ือง
ราชฯ 

       

6. การเปลี่ยน      1. เสนอเรื่องผาน หน.หอผูปวย,หน.พยาบาล และ ผอ.กอง แตละกอง  ตลอดป ตลอดป 
      2. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนช่ือ  - สกุล อยางละ 4 ชุด   
           2.1 ใบสําคัญเปลี่ยนช่ือ – สกุล จากเขต        
           2.2 สําเนาทะเบียนบาน   
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ผนวก ก 
ตัวอยางการเขียนรายงานขอยายสถานท่ีปฏิบัติงานตางแผนก/กอง 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ ..................................     โทร........................... 
ท่ี กห 0446.16/     วันท่ี............................................ 
เรื่อง ขอยายสถานท่ีปฏิบัติงานภายใน รพ.รร.6 
เรียน หน.พยาบาล แผนกพยาบาล......................................................................... (ผาน หน.หอผูปวย) 

  เน่ืองดวย ดิฉัน, กระผม (ยศ ช่ือ - สกุล)......................................................................... 
หมายเลขประจําตัว...................................................ตําแหนง (พยาบาล,ผูชวยพยาบาล,นายสิบพยาบาล) 
ปฏิบัติงานท่ีหอผูปวย............................................................................ตั้งแต (เดือน - ป) มีความประสงค 
ขอยายสถานท่ีปฏิบัติงานไปท่ี 1.................................2......................................3.................................... 
ดวยเหตุผล.............................................................................................................................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
      ลงช่ือ       (ยศ ช่ือ  - สกุล) 
      ตําแหนง........................................ 
 

เรียน หน.พยาบาล แผนกพยาบาล................................... 
 ดิฉันพิจารณาแลวมีความเห็น….(ควร / ไมควรสนับสนุน เหตุผล   ) ............................................. 
  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

     ลงช่ือ......................................................... 
      หน.หอผูปวย............................... 
      ................./...................../............. 
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เรียน ผอ.กอง (ท่ีปฏิบัติงานอยู) 
 ดิฉันพิจารณาแลวมีความเห็น….(ควร / ไมควรสนับสนุน เหตุผล     ) ...........................................  
และไดดําเนินการสงเรื่องให กพย.ฯ พิจารณาแลว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาทราบ 
     ลงช่ือ........................................................... 

      หน.พยาบาล แผนกพยาบาล...................... 
      …................../......................./.................. 
 

หมายเหตุ 1. ผูท่ีขอยายสถานท่ีปฏิบัติงานภายในแผนก/กองเดียวกันให หน.พยาบาล พิจารณาดําเนินการเอง  
     โดยไมตองสงเรื่องผาน กพย.แตเมื่อยายสถานท่ีปฏิบัติงานแลวตองแจงให ฝกพ.กพย.ทราบ 
  2. หนังสือ หน.พยาบาล ถึง ผอ.กพย. ใหแยกดําเนินการเฉพาะและแนบ ผนวก ก.น้ีดวย 
 

    

ผนวก ข 
ตัวอยางการเขียนรายงานขอปรับยายไปรับราชการท่ี รพ.คายฯ สังกัด กองทัพบก 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ ..................................     โทร......................... 
ท่ี กห 0446.16/     วันท่ี............................................ 
เรื่อง ขอปรับยาย (นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน)  
เรียน หน.พยาบาล แผนกพยาบาล...............................................(ผาน หน.หอผูปวย) 
  เน่ืองดวยดิฉัน      (ยศ  ช่ือ  - สกุล) หมายเลขประจําตัว........................................... 
ตําแหนง (พยาบาล,ผูชวยพยาบาล) กพย.รพ.รร.6 ปฏิบัติงานท่ีหอผูปวย........................................................ 
มีความประสงคท่ีจะขอปรับยายไปท่ี    

1. รพ.คาย      จังหวัด    
(ดวยเหตุผล)           

2. รพ.คาย      จังหวัด    
(ดวยเหตุผล)           
 
  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 
      ลงช่ือ       (ยศ ช่ือ - สกุล) 
      ตําแหนง......................................... 
 

เรียน หน.พยาบาล แผนกพยาบาล................................... 
 ดิฉันพิจารณาแลวมีความเห็น.….(ควร / ไมควรสนับสนุน     เหตุผล   )      
 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

     ลงช่ือ......................................................... 
      หน.หอผูปวย............................... 
      ................./...................../............. 
 

เรียน ผอ.กอง (ท่ีปฏิบัติงานอยู) 
 ดิฉันพิจารณาแลวมีความเห็น.….(ควร / ไมควรสนับสนุน     เหตุผล  ขอเสนอ            )    
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  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

     ลงช่ือ........................................................... 
      หน.พยาบาล แผนกพยาบาล........ 
      ................../..................../.............. 

 

หมายเหตุ    : หนังสือแสดงความเห็นของ ผอ.กองตางๆ  ถึง  ผอ.กพย.ใหแยกดําเนินการเฉพาะ และแนบ  ผนวก ข  น้ีดวย 

 
 

ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยเครื่องแบบพยาบาลกองทัพบก และผูชวยพยาบาลกองทัพบก 

พ.ศ. 2540 
----------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบกองทัพบก  วาดวยเคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบก และผูชวยพยาบาล
กองทัพบก  ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกองทัพบก วาดวยเคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบก และผูชวยพยาบาลกองทัพบก  
พ.ศ.2540” 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 ขอ 3. ใหยกเลิก  
  3.1 ระเบียบกองทัพบกวาดวยเคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบก และผูชวยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.2533  
  3.2 ระเบียบกองทัพบกวาดวยเคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบก และผูชวยพยาบาลกองทัพบก (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2534 
 ขอ 4. บรรดาขอความในระเบียบ  คําสั่ง  และคําชี้แจงอ่ืนใดที่เก่ียวกับเคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบก  
และผูชวยพยาบาลกองทัพบก  ที่กําหนดไวแลว  ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 5.  ใหเจากรมแพทยทหารบก  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
 ขอ 6. เคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบก มี 4 แบบ  

6.1 ชุดปฏิบัติงาน แบบ ก. (ชุดเสื้อ - กระโปรงติดกัน) มีลักษณะ ดังนี ้
6.1.1  เสื้อ  ใชผาเนื้อหนาสีขาว ติดกับกระโปรง คอฮาวายปกแหลม ตัวเสื้อผาหนามีดุมโลหะสีเงิน 3  

ดุม ดานหนามีเกล็ดเล็ก ดานซาย และดานขวา ดานละ 5 เกล็ด แตละเกล็ดหางกันประมาณ 1 เซนติเมตร ดานหลังจากตนคอลงมา
ประมาณ 1/4 ของสวนหลัง ตอผาทาบเปนรูปสามเหลี่ยมมุมปาน แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกประมาณ 5 เซนติเมตร  ปลายแขนพับ
ทบข้ึนประมาณ 3 เซนติเมตร ตรงกลางเฉียงข้ึนประมาณ 5 เซนติเมตร เย็บเกล็ดตาย 
    ในงานพิธีการ  ใชเสื้อแขนยาว ความยาวจรดขอมือ ปลายแขนพับตลบข้ึนประมาณ  6  
เซนติเมตร มีดุมโลหะสีเงินคูที่ปลายแขนเสื้อ 
   6.1.2 กระโปรง  ใชผาชนิดเดียวกับเสื้อ ตัวกระโปรงติดกับเสื้อผาใชผา 6 ชิ้น ดานหนา  3  ชิ้น 
ดานหลัง 3 ชิ้น ดานหนาผาจากตัวเสื้อลงมาตามรอยตอ ชิ้นหนาดานซายยาว 20 เซนติเมตร  ติดซิป มีกระเปาเจาะขางละ 1 
กระเปา ต่ํากวาเอวลงมาประมาณ 12 – 15 เซนติเมตร ไมมีปกกระเปา ความยาวกระโปรงคลุมเขา  ชายกระโปรงบานพองาม 
   6.1.3 สายคาดเอว  ใชผาชนิดเดียวกับเสื้อ กวางประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร  ปลายตัด เปนมุมพอ
งาม มีดุมโลหะสีเงิน 1 ดุม เมื่อคาดเข็มขัดแลวดุมอยูตรงรอยซิปดานซายของตัวกระโปรง 
    ในการปฏิบัติงานอนามัยชุมชนนอกสถานพยาบาลใหใชเปนผาเนื้อหนาสีฟาและใหมี
สวนประกอบของเคร่ืองแบบดังนี้ ปายชื่อ ดุม เข็มเคร่ืองหมายพยาบาลกองทัพบก รองเทาชนิดหุมสน และปดปลายเทาสีดํา ไมมีสิ่ง
ประดับใดๆ สนรองเทาใหญพอสมควร สูงไมเกิน 5 เซนติเมตร 
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  6.2 ชุดปฏิบัติงาน แบบ ข. (ชุดเสื้อ – กางเกงคนละทอน) มีลักษณะดังนี ้
   6.2.1 เสื้อ  ใชผาเนื้อหนาสีขาว คอฮาวายปกแหลม ตัวเสื้อผาหนา เขารูปพองาม  มีดุมโลหะสีเงิน 
4 ดุม ดานหนาใชผา 4 ชิ้น มีกระเปาชายเสื้อ 2 ขาง เปนกระเปาปะ  ปากกระเปาพับทบลงมาประมาณ  3 เซนติเมตร ตรงกลาง
เฉียงลงมาประมาณ 5 เซนติเมตร เย็บเกล็ดตาย ดานหลังใชผา 3 ชิ้น แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกประมาณ 5 เซนติเมตร ปลายแขน
พับทบข้ึนประมาณ 3 เซนติเมตร ตรงกลางเฉียงข้ึนประมาณ 5 เซนติเมตร เย็บเกล็ดตาย ความยาวของเสื้อคลุมสะโพกพองาม 
   6.2.2 กางเกง  ใชผาชนิดเดียวกับเสื้อ แบบเรียบ ไมมีจีบ ขายาวปลายขากวางไมเกิน  30 เซนติเมตร 
และไมต่ํากวา 20 เซนติเมตร พับชายกางเกงเขาดานใน เย็บเกล็ดตาย 
  6.3 ชุดปฏิบัติงาน แบบ ค.  (ชุดเสื้อ – กระโปรงคนละทอน) มีลักษณะดังนี ้
   6.3.1 เสื้อเหมือนขอ 6.2.1  
   6.3.2 กระโปรง มี 2 แบบ คือ  
    6.3.2.1 กระโปรงแบบทรงตรง  ใชผาชนิดเดียวกับเสื้อ ดานหนาใชผาชิ้นเดียว ไมมีจีบหรือ
ทบ ดานหลังใชผา 2 ชิ้น เปนแบบผาซอนชั้นเดียว ซึ่งมีความสูงจากชายกระโปรงไมต่ํากวา  15 เซนติเมตร แตไมเกิน 25 
เซนติเมตร โดยซอนกันลึกไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ติดซิปตรงรอยตอผาดานหลังความยาว 20 เซนติเมตร ใหมีกระเปาเจาะที่
แนวตะเข็บกระโปรงดานขางได ความยาวกระโปรงคลุมเขา ชายกระโปรงไมบาน 
    6.3.2.2 กระโปรงแบบ 6 ชิ้น  ใชผาชนิดเดียวกับเสื้อ ดานหนาใชผา 3 ชิ้น ดานหลังใชผา 3 
ชิ้น ติดซิปตรงรอยตอผาดานหลังความยาว 20 เซนติเมตร ใหมีกระเปาเจาะที่แนวตะเข็บกระโปรงดานขางได ความยาวกระโปรง
คลุมเขา ชายกระโปรงบานพองาม 
  6.4 ชุดปฏิบัติงาน  แบบ ง. (ใชเมื่อตั้งครรภ) มีลักษณะดังนี้  
   6.4.1 เสื้อ  ใชผาเนื้อหนาสีขาว มีรูปรางลักษณะคลายกับเสื้อเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน  แบบ ข. แต
ตัวเสื้อปลอยตะเข็บใหชายเสื้อบานออกเปนเสื้อคลุมทอง 
   6.4.2 กระโปรง  ใชผาชนิดเดียวกับเสื้อ ตัวกระโปรงใชผา 6 ชิ้น ดานหนา 3 ชิ้น  ดานหลัง 3 ชิ้น  
ขอบกระโปรงและรอยตอชิน้หนาทั้งสองขางแยกกันลงมาประมาณ 20 เซนติเมตร  ชิ้นขางดานหนาทั้ง 2 ขางสวนบนทําผาซอนเขา
ดานในของชิ้นกลาง เพื่อที่จะขยายได ขอบกระโปรงที่แยกไวทําขอเก่ียวความยาวกระโปรงคลุมเขา ชายกระโปรงบานพองาม 
 ขอ 7. สวนประกอบเคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบก  
  7.1 หมวก  ใชผาเนื้อหนาสีขาว  เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสามชายเย็บติดกัน กะบังหนาหมวกกวาง    8 – 10 
เซนติเมตร ติดแถบกํามะหยี่สีดํา ขนานขอบกะบังหมวกดานบนโดยหางจากขอบบน 1 – 1.5 เซนติเมตร  แถบกํามะหยี่สีดํามี
ขนาด  ดังนี้ 
   7.1.1 กวาง 1.5 เซนติเมตร  1 แถบ  
   7.1.2 กวาง 1 เซนติเมตร  ติดหางกัน 0.5 เซนติเมตร  2  แถบ  
   7.1.3 กวาง 2 เซนติเมตร  1 แถบ  
   7.1.4 กวาง 2.5 เซนติเมตร 1 แถบ  
   7.1.5 กวาง 3 เซนติเมตร  1  แถบ  
    การระบุวาผูใดจะติดแถบกํามะหยี่สีดําขนาดใด ใหเปนไปตามที่กรมแพทยทหารบกกําหนด  
  7.2 ปายชื่อ  ใชปายชื่อตามระเบียบกองทัพบก วาดวยปายชื่อติดเคร่ืองแบบ พ.ศ.2522  
  7.3 ดุม  ทําดวยโลหะสีเงินรูปลักษณะกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร ดุนเปนรูปพญานาคคู
พันคบเพลิงภายในวงกลมของกงจักร ดุมแขนเสื้อสําหรับชุดแขนยาว เปนดุมคูทําดวยโลหะสีเงินดุนเปนรูปพญานาคคูพันคบเพลิง
ภายในวงกลมของกงจักร ลักษณะดุมเปนวงรี กวางยาวประมาณ 1.4 x 2.2 เซนติเมตร 

7.4 เข็มเคร่ืองหมายพยาบาลกองทัพบก ทําดวยโลหะลงยารูปกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ  
2.5 เซนติเมตร  วงกลมรอบในพื้นสีเขียว  มีรูปพญานาคคูพันคบเพลิงสีทองในรูปกงจักรสีทอง  เปลวเพลิงสีแดงมีรัศมีทองแปดแฉก 
ดานลางเปนชอชัยพฤกษสีทองโคงรับกงจักรวงกลมรอบนอกพื้นสีขาว ดานบนเปนลายไทยสีทองโคงตามรูปคร่ึงวงกลม ดานลางเปน
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อักษร “พยาบาลกองทัพบก ” สีทองขอบนอกของวงกลมขลิบดวยเสนสีทอง ใหประดับเข็มเคร่ืองหมายพยาบาลกองทัพบก บน
ก่ึงกลางปกเสื้อดานซายหางจากขอบปกแนวระดับ 2.5 เซนติเมตร 
  7.5 ถุงเทา ใชถุงเทาสั้นสีขาว  ไมมีขลิบหรือลวดลายสีอ่ืน ในงานพิธีการใชถุงนองยาวสีขาว  
  7.6 รองเทา  ปกติใชรองเทาหนังหรือผาใบสีขาว ชนิดหุมสนและปดปลายเทา ไมมีสิ่งประดับใดๆ พื้นและ
สนเปนยาง สนสูงไมเกิน 5 เซนติเมตร เวนการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน  นอกสถานพยาบาล ใหใชรองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ที่มี
ลักษณะเดียวกัน 
 ขอ 8. เคร่ืองแบบผูชวยพยาบาลกองทัพบก มี 4 แบบ  
  8.1 ชุดปฏิบัติงาน แบบ ก. (ชุดเสื้อ – กระโปรงติดกัน) มีลักษณะ ดังนี ้
   8.1.1 เสื้อ ใชผาเนื้อหนาสีขาว  ติดกับกระโปรง คอฮาวายปกมน ตัวเสื้อผาหนามีดุมโลหะสีเงิน 3 ดุม   
ดานหลังจากตนคอลงมาประมาณ 1/4 ของสวนหลัง ตอผาทาบเปนรูปสามเหลี่ยมมุมปานแขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกประมาณ 
5 เซนติเมตร ปลายแขนพับทบข้ึนประมาณ 3 เซนติเมตร เย็บเกล็ดตาย 
    ในงานพิธีการ  ใชเสื้อแขนยาว ความยาวจรดขอมือปลายแขนพับตลบข้ึนประมาณ 6 เซนติเมตร  
มีดุมโลหะสีเงินคูที่ปลายแขนเสื้อ 
   8.1.2 กระโปรง  ใชผาชนิดเดียวกับเสื้อ ตัวกระโปรงติดกับเสื้อ ใชผา  6  ชิ้นดานหนา 3 ชิ้น  
ดานหลัง 3 ชิ้น ดานหนาผาจากตัวเสื้อลงมาตามรอยตอชิ้นหนาดานซายยาว  20 เซนติเมตรติดซิป ดานขวามีกระเปาปะ 1 กระเปา  
ขนาด 13 x 15 เซนติเมตร ปากกระเปาพับทบลงมาประมาณ 3 เซนติเมตร เย็บเกล็ดตาย ขอบกระเปาดานบนต่ํากวาเอวลงมา 
ประมาณ 12 – 15 เซนติเมตร ความยาวกระโปรงคลุมเขา  ชายกระโปรงบานพองาม 
   8.1.3 สายคาดเอว  ใชผาชนิดเดียวกับเสื้อ กวางประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร ปลายตัดเปนมุมพองาม 
มีดุมโลหะสีเงิน 1 ดุม เมื่อคาดเข็มขัดแลว ดุมอยูตรงรอยซิปดานซาย 
  8.2 ชุดปฏิบัติงาน แบบ ข. (ชุดเสื้อ – กางเกงคนละทอน) มีลักษณะ ดังนี ้
   8.2.1 เสื้อ  ใชผาเนื้อหนาสีขาว  คอฮาวายปกมน  ตัวเสื้อผาหนาเขารูปพองามมีดุมโลหะ  
สีเงิน  4 ดุม ดานหนาใชผา 4 ชิ้น มีกระเปาชายเสื้อ 2 ขาง เปนกระเปาปะ ปากกระเปาพับลงมาประมาณ 3 เซนติเมตร  
เย็บเกล็ดตาย ดานหลังใชผา 3 ชิ้น แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกประมาณ 5 เซนติเมตรปลายเขนพับทบข้ึนประมาณ 3 เซนติเมตร  
เย็บเกล็ดตาย ความยาวของเสื้อคลุมสะโพกพองาม 
   8.2.2 กางเกง  มีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับ ขอ 6.2.2  
  8.3 ชุดปฏิบัติงาน แบบ ค. (ชุดเสื้อ – กระโปรงคนละทอน) มีลักษณะ ดังนี ้
    8.3.1 เสื้อ เหมือนขอ 8.2.1  
    8.3.2 กระโปรง เหมือนขอ 6.3.2  
 
 
  8.4 ชุดปฏิบัติงาน  แบบ ง. (ใชเมื่อตั้งครรภ) มีลักษณะ  ดังนี ้
   8.4.1 เสื้อ  ใชผาเนื้อหนาสีขาว มีลักษณะคลายกับเสื้อเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน แบบ ข.  
แตตัวเสื้อปลอยตะเข็บใหชายเสื้อบานออกเปนเสื้อคลุมทอง 
   8.4.2 กระโปรง เหมือนขอ 6.4.2  

ขอ 9. สวนประกอบเคร่ืองแบบผูชวยพยาบาลกองทัพบก 
  9.1 หมวก  ใชผาเนื้อหนาสีขาว เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสามชายเย็บติดกัน กะบังหนาหมวกกวาง 8 – 10 
เซนติเมตร ติดแถบกํามะหยี่สีดํา ขนาดกวาง 1 เซนติเมตร 1 แถบ พาดมุมบนดานซายของกะบังหมวก ณ จุดซึ่งหางจากมุม 8 
เซนติเมตร ทั้งแนวดิ่งและแนวระดับ 
  9.2 ปายชื่อ  ใชปายชื่อตามระเบียบกองทัพบก วาดวยปายชื่อติดเคร่ืองแบบ พ.ศ.2522  
  9.3 ดุม  ทําดวยโลหะสีเงินรูปลักษณะกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร ดุ มเปนรูปพญานาคคู
พันคบเพลิง ดุมแขนเสื้อสําหรับชุดแขนยาว เปนดุมคูทําดวยโลหะสีเงิน ดุนเปนรูปพญานาคคูพันคบเพลิง  ลักษณะดุมเปนวงรี  
กวางยาวประมาณ 1.4 x 2.2 เซนติเมตร 
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  9.4 เข็มเคร่ืองหมายผูชวยพยาบาลกองทัพบก ทําดวยโลหะลงยารูปวงรี กวางยาวประมาณ 1.5 x 2.5 
เซนติเมตร  พื้นสีน้ําเงิน มีรูปพญานาคคูพันคบเพลิง รัศมีสีทองแปดแฉก ในรูปกงจักรสีทอง  ดานลางเปนชอชัยพฤกษสีทองโคงรับ
กงจักร ใตชอชัยพฤกษเปนอักษร “ผูชวยพยาบาลกองทัพบก ” สีทอง  ขอบนอกของวงกลมขลิบดวยเสนสีทอง ใหประดับเข็ม
เคร่ืองหมายผูชวยพยาบาลกองทัพบก บนก่ึงกลางปกเสื้อดานซาย หางจากขอบปกแนวระดับ 2.5 เซนติเมตร 
  9.5 ถุงเทา ใชถุงเทาสั้นสีขาว ไมมีขลิบหรือลวดลายสีอ่ืน ในงานพิธีการใชถุงนองยาวสีขาว  
  9.6 รองเทา  ใชรองเทาหนังหรือผาใบสีขาว ชนิดหุมสนและปดปลายเทา ไมมีสิ่งประดับใดๆ พื้นและสน
เปนยาง สนสูงไมเกิน 5 เซนติเมตร 
 ขอ 10.  เสื้อคลุมกันหนาว 
  10.1 ใชกับเคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบก และผูชวยพยาบาลกองทัพบก เมื่อมีอากาศหนาว  
  10.2 มีลักษณะดังนี้  ใชผาเนื้อหนาสีดํา คอปกแบบเสื้อสูทสากล ตัวเสื้อผาหนามีดุมทําดวยวัตถุสีดํา  
2 ดุม เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร มีกระเปาชายเสื้อ 2 ขางเปนกระเปาเจาะ ไมมีปก กระเปาดานหลังมีตะเข็บกลาง  
1 ตะเข็บ โดยเปดตะเข็บชายเสื้อไวสูงถึงแนวเอว แขนเสื้อยาวจรดขอมือ ความยาวของเสื้อคลุมสะโพกพองาม 
 ขอ 11. มิใหใชชุดปฏิบัติงาน แบบ ข.  (ชุดเสื้อ – กางเกงคนละทอน) และ แบบ ค. (ชุดเสื้อ – กระโปรงคนละทอน)  
ทั้งของพยาบาลกองทัพบก และผูชวยพยาบาลกองทัพบก ในงานพิธีการตางๆ ยกเวนเมื่อผูบังคับบัญชานัดหมาย 
 ขอ 12. นอกจากการปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ  เคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบกและผูชวยพยาบาล  
กองทัพบก  ตามระเบียบนี้  ใหใชเฉพาะเวลาปฏิบัติหนาที่  ซึ่งเก่ียวของกับการรักษาพยาบาลเทานั้น 
 ขอ 13. รูปลักษณะของเคร่ืองแบบพยาบาลกองทัพบก และผูชวยพยาบาลกองทัพบก ใหมีลักษณะตามภาพตัวอยาง  
ทายระเบียบนี ้
   ประกาศ   ณ   วันที่      13      สิงหาคม   2540  
 
     (ลงชื่อ)   พลเอก   เชษฐา   ฐานะจาโร 
        ( เชษฐา  ฐานะจาโร ) 
        ผูบัญชาการทหารบก 
 
 

เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพยาบาล แบบ ก. 
 

ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน 
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เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพยาบาล แบบ ข. 
ชุดเสื้อกางเกงคนละทอน 
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เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพยาบาล แบบ ค. 
ชุดเสื้อกระโปรงคนละทอน 

 

 
 

 

 
 

 
 

เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพยาบาล แบบ ง. 

กระโปรง มี 2 แบบ 
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ใชเมื่อต้ังครรภ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานผูชวยพยาบาล แบบ ก. 

ตัวกระโปรงแบบ 6 ช้ิน 
ขอบกระโปรงและรอตอช้ินหนาท้ัง 2 ขาง แยกกันลงมาประมาณ 20 ซม. ช้ินขางดานหนาท้ัง 2 ขางสวนบน  
ทําผาซอนเขาดานในของช้ินกลาง เพ่ือท่ีจะขยายไดเมื่อตั้งครรภแก 

งานกําลังพล กพย.รพ.รร.6  คูมือปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาล ป 2563   
 
 



ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน 
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เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานผูชวยพยาบาล แบบ ข. 
ชุดเสื้อกางเกงคนละทอน 

 

 
 

 

เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานผูชวยพยาบาล แบบ ค. 
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ชุดเสื้อกระโปรงคนละทอน 
 

 

 

 

กระโปรง มี 2 แบบ 
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เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานผูชวยพยาบาล แบบ ง. 
ใชเมื่อต้ังครรภ 
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เส้ือคลุมกันหนาว 

ใชประกอบเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพยาบาล และผูชวยพยาบาลกองทัพบก ทุกแบบ 
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เครื่องแบบพยาบาลชาย  ปฏิบัติงานพยาบาล  ใน รพ.รร.6 

 

ก.   เสื้อ 

1. รูปรางลักษณะตามภาพ 
2. ใชผาเน้ือหนาสีขาว 
3. ท่ีคอและแนวสาบอกมีดุมสีขาว  6  ดุม 
4. มีกระเปาปะท่ีอกซาย 1 ใบ  และท่ีชายเสื้อขางละ 1 ใบ 

               รูปดานหนา            รูปดานหลัง  

                               
 

ข. กางเกง 

1. รูปรางลักษณะตามภาพ 
2. ใชผาสีกากีแกมเขียว 
3. ไมพับปลายขา 
4. ปลายขายาวปดตาตุม กวางไมนอยกวา 24 ซม.  และไมเกิน 28 ซม. 
5. ท่ีขอบเอวมีหวงสําหรับสอดเข็มขัด  ทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง 

 

       รูปดานหนา     รูปดานหลัง 
      

                              
ค. สวนประกอบเคร่ืองแตงกาย 

1. ปายช่ือ -      ปายช่ือพ้ืนสีดํา   ตัวอักษรสีขาว  

- ขนาดของปาย กวาง 2 ซม.  ยาว  7.5 ซม. 
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- ขนาดตัวหนังสือ ( ช่ือ – สกุล ) สูง 0.6 ซม. 

- ติดบริเวณอกเสื้อดานขวา 

2. เข็มเครื่องหมายพยาบาลกองทัพบก -  ประดับมุมปกเสื้อดานซาย 

3. เข็มขัด ใชเข็มขัดสีดํา หัวเข็มขัดแบบเรียบ  

4. รองเทา ใชรองเทาหุมสน หรือรองเทาหุมขอหนังสีดํา  

5. ถุงเทา ใชถุงเทาสีดํา  แบบเรียบ  

 

ง. เสื้อคลุมกันหนาว   ใชผาเน้ือหนาสีดํา  แบบเสื้อสูทสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาดวยการแตงกายของบุคลากรทางการพยาบาล 
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กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
พ.ศ. 2559 

----------------------------- 
  เพ่ือใหพยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล แตงเครื่องแบบปฏิบัติงานรักษาพยาบาลถูกตอง มีระเบียบ 

สวยงาม สอดคลองกับระเบียบและแบบธรรมเนียมทหาร แสดงถึงความมีวินัยของผูปฏิบัติ จึงใหยกเลิกระเบียบวาดวยการแตง

กายของบุคลากรทางการพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 และใหใช

ระเบียบวาดวยการแตงกายของบุคลากรทางการพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พ.ศ. 2558 ตั้งแต

บัดน้ีเปนตนไป 

  1. เครื่องแบบปฏิบัติงาน  
     ผูหญิง  : เสื้อ/ชุด  ผาท่ีใชตัดควรเปนผาท่ีเน้ือไมบางเกินไปและไมควรตัดรัดรูป สะอาด เรียบรอย ไม
หลวมหรือคับเกินไป 
      กระโปรง : ไมสั้นเหนือเขา  ไมใชเอวต่ํา 
     หมายเหตุ  ผูท่ีตั้งครรภตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป ใหใชชุดคลุมทองสีตามท่ีกําหนด 

   ผูชาย    :  เสื้อ สะอาดเรียบรอย ไมหลวมหรือคับเกินไป  
        กางเกง  : ไมใชเอวต่ํา  ขากางเกงควรคลุมรองเทา 
     * ติดปายช่ือหรือปกช่ือดวยดายสีนํ้าเงิน 

  2. หมวกพยาบาล/ผูชวยพยาบาล ตองสะอาด ประดับแถบหมวกเรียบรอย ขีดหมวกเย็บซอนดวยดายสีดํา
หรือเก่ียวตะขอ หามใชก๊ิบสีดําหรือลวดเย็บกระดาษ การใสหมวกใชก๊ิบติด หมวกซอนไวดานหลังหรือดานใน 
  3. การแตงหนา : ใหแตงหนา ทาปากบางๆ 
  4. ผม – ทรงผม 
     4.1  ผูหญิง   
   4.1.1 การไวทรงผม ควรจะขมวดปลายผมใหเรียบรอย ไมปลอยใหผมยาวประบายา หากจําเปน
จะตองใชอุปกรณตกแตงทรงผมประกอบ  ควรใชก๊ิปหรือริบบ้ินขนาดเล็กท่ีเปนสีเดียวกับสีผม  
   4.1.2 หามไวผมเปย ผมแกละ ผมทรงหางมา ผมมา (ผมปรกหนา) หรือทรงผมอ่ืนท่ีไมเหมาะสม  
   4.1.3 หามใชครีมแตงผม หรือสารอ่ืนใดตกแตงทรงผมใหมองดูแลวเหมือนผมเปยกตามสมัย
นิยมในปจจุบัน  
     4.2  ผูชาย : ผมสั้นรองทรงไมยาว สะอาด 
      * สีผม  : ถาจําเปนตองยอมผม ใหใชสีใกลเคียงสีผมเดิม 

 

 

  5. การใชเครื่องประดับ : อนุญาตใหใชเครื่องประดับบางชนิดดังตอไปน้ี และหามรองเรียน  เมื่อสูญหาย 
      5.1  สรอยคอ :  ใหใสสรอยคอได 1 เสน มีความยาวอยูใตคอเสื้อ 
      5.2  นาฬิกาขอมือ :  ใหใชสายนาฬิกาไมฉูดฉาด 
      5.3  แหวน : ใหสวมแหวนลักษณะเกลี้ยงเรียบได 1 วง  

  6. ถุงเทา  
      6.1  ผูหญิง  :  สีขาว สะอาด แบบเรียบ 
      6.2  ผูชาย   :  สีดํา สะอาด แบบเรียบ ยาวหุมขอเทา 

  7. รองเทา  
      7.1  ผูหญิง :  สีขาว สะอาด แบบเรียบ เปนชนิดหุมเทา ทําดวยหนังหรือผาใบสีขาว พ้ืนทําดวยยาง
หรือวัสดุท่ีเดินแลวไมเกิดเสียงดัง สนสูงไมเกิน 5 เซนติเมตร (2 น้ิว) 
      7.2  ผูชาย   :สีดํา สะอาด แบบเรียบ เปนชนิดหุมเทา ทําดวยหนัง ขัดเงา 
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  8. ติดบัตร รปภ.ตามระเบียบของ รพ.ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  

  9. เสื้อคลุมชุดปฏิบัติงาน กําหนดใหใชในการติดตอราชการ งานพิธีหรือการประชุมตาง ๆ  
        9.1 พยาบาล : ใชประกอบเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน  แบบ ก , ข , ค และ ง  โดยใชผาเน้ือหนา  
สีเขียวหยก 
        9.2  ผูชวยพยาบาล  :  ใชประกอบเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน แบบ ก , ข , ค และ ง โดยใชผาเน้ือ
หนา สีกรมทา 
        9.3  พนักงานชวยการพยาบาล :ใชผาเน้ือหนา สีนํ้าตาลเขม รูปแบบเชนเดียวกับของพยาบาล และ
ผูชวยพยาบาล   
   * กรณีหนวยงานหรือหอผูปวยท่ีมีเสื้อคลุมกันหนาวของหนวยอนุโลมใหใสนอกเวลาราชการเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

  10. ไมอนุญาตใหใสเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเฉพาะหนวย เชน ชุดปฏิบัติงานในหออภิบาล หองผาตัด 
หนวยพิเศษ ออกนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเขารวมประชุมยกเวนกรณี 
       10.1  ดําเนินการโดยเรงดวน เชน สงผูปวย สงของ หรืออุปกรณเครื่องมือทางการแพทย  
       10.2  สงผูปวยระหวางหนวยงาน  
       10.3  ปฏิบัติภารกิจทางการพยาบาลอยูภายในอาคารดวยกัน 

  11. เมื่อออกนอกโรงพยาบาลโดยมิใชการไปปฏิบัติภารกิจ : ไมควรแตงเครื่องแบบปฏิบัติงาน หาก

จําเปนตองแตงใหสวมเสื้อคลุมทับ ตามระเบียบ ทบ. ป 2540 งดการสวมหมวก (พยาบาล , ผูชวยพยาบาล) และใสถุงเทา

รองเทาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

  ใหหัวหนาพยาบาล หัวหนาหอผูปวยกวดขันการปฏิบัติตาม รปจ. นี้โดยเครงครัด  
 
 

      พ.อ.หญิง   สมฤดี  ธันยปาลติ 

       ( สมฤดี  ธันยปาลิต )  

         ผอ.กพย.รพ.รร.6  

                    

 
 
 
 

ระเบียบการประดับแถบหมวก พยาบาล และ ผูชวยพยาบาล  
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

---------------------------------- 
หมวกทําดวยผาเน้ือหนาสีขาว  เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาสามชายเย็บติดกัน กระบังหนาหมวกกวาง  

8 – 10 เซนติเมตร  โดย   
- พยาบาล ติดแถบกาํมะหยี่สีดํา  ขนานขอบกระบังหนาหมวกดานบนโดยหางจากขอบบน 1 – 1.5  เซนติเมตร 
- ผูชวยพยาบาล ติดแถบกํามะหยี่สีดํา พาดมุมบนดานซายของกระบังหมวก ณ จุดซ่ึงหางจากมุม 8 เซนติเมตร  

ท้ังแนวด่ิงและแนวระดับ 
เพ่ือใหการประดับขีดหมวกของ พยาบาล และ ผูชวยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

เปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับระเบียบกองทัพบก  วาดวยเครื่องแบบพยาบาล และผูชวยพยาบาล กองทัพบก พ.ศ. 2540 
ประกาศใช ณ วันท่ี 13  ส.ค. 2540  จึงใหพยาบาล และผูชวยพยาบาล ประดับแถบหมวก  ดังตอไปน้ี  

ขนานขอบกระบังหนาหมวกดานบน  โดยหางจากขอบบน 1 – 1.5 เซนติเมตร  
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ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบการประดับแถบหมวกพยาบาล และผูชวยพยาบาล  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พ.ศ. 2552” 
  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  
  ขอ 3 ให กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี  
  ขอ 4 การประดับแถบหมวก พยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ใหปฏิบัติ ดังน้ี  
   4.1 พยาบาล อัตรา พ.อ. (พิเศษ) ประดับแถบหมวก ขนาด 3   ซม. 1 แถบ  
   4.2 พยาบาล อัตรา พ.อ. ประดับแถบหมวก ขนาด  2.5 ซม. 1 แถบ  
   4.3 พยาบาล อัตรา พ.ท. ประดับแถบหมวก ขนาด  2   ซม.  1 แถบ  

ยกเวน ผูปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปน้ี  
 4.3.1  ปฏิบัติหนาท่ี หน.พยาบาล และ หน.ฝาย ประดับแถบหมวก ขนาด 2.5 ซม. 1 แถบ  

    4.3.2 ปฏิบัติหนาท่ี หน.หอผูปวย และ หน.หนวย ประดับแถบหมวก  
ขนาด 1 เซนติเมตร 2 แถบ  โดยติดหางกนั 0.5 เซนติเมตร  

   4.4 พยาบาล อัตรา ร.อ. – พ.ต. (ยศ ร.ต. – พ.ต.)  ประดับแถบหมวกขนาด 1.5 เซนติเมตร 1 แถบ 
ยกเวน ผูปฏิบัติหนาท่ี หน.หอผูปวย และ หน.หนวย ประดับแถบหมวก ตามขอ 4.3.2  
4.5 การปฏิบัติหนาท่ี หน.หอผูปวย / หน.หนวย / หน.พยาบาล และ หน.ฝาย  

ถือปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
  ขอ 5 การประดับแถบหมวกผูชวยพยาบาล อัตรา ส.ต. – ส.อ. ประดับแถบหมวก  

ขนาด 1 เซนติเมตร 1 แถบ  พาดมุมบนดานซาย  

(ลงชื่อ)  พ.อ.หญิง จารุณี  กลัดเข็มทอง  
( จารุณี  กลัดเข็มทอง )  

      ผอ.กองการพยาบาล รพ.รร.6 
   20 มีนาคม 2556 
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