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ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบของผู้ปฏิบัติงานประจําสถาบัน 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  ว่าด้วยเคร่ืองแบบ
ของบุคลากรสถาบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๔)  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  สภาสถาบัน  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  
เม่ือวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย   
ว่าด้วยเคร่ืองแบบของผู้ปฏิบัติงานประจําของสถาบัน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“เคร่ืองแบบ”  หมายความว่า  เคร่ืองแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานประจําใช้สวมใส่ในงานพิธีการต่าง ๆ  

หรือการปฏิบัติงานในบางหน้าที่ 
“ชุดปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  เคร่ืองแต่งกายซึ่งต้องสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน  หรือต้องสวมใส่

เป็นประจําทุกวัน  เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานบางหน้าที่  รวมทั้งให้หมายความรวมถึงเสื้อคลุมต่าง ๆ  
ซึ่งต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานด้วย 

ข้อ ๔ เคร่ืองแบบผู้ปฏิบัติงานประจําของสถาบัน  มี  ๓  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองแบบสําหรับใช้ในงานพิธีการรับเสด็จ  รัฐพิธี  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
(๒) เคร่ืองแบบสําหรับใช้ในงานพิธีการ 
(๓) เคร่ืองแบบสําหรับการปฏิบัติงานบางหน้าที่ 
ข้อ ๕ เคร่ืองแบบสําหรับใช้ในงานพิธีการรับเสด็จ  รัฐพิธี  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองแบบสําหรับหญิง   
 (ก) เคร่ืองแบบสถาบัน  ประกอบด้วย 
  ๑) เสื้อสูทสีขาวนวล  แขนยาว  กระดุมทอง  ๓  เม็ด  กระเป๋าเสื้อบนซ้าย 

ปักเคร่ืองหมายสถาบัน  ใต้เคร่ืองหมายสถาบัน  มีกระเป๋าล่างเป็นแบบเจาะ  ๒  ใบ 
  ๒) เสื้อตัวในสีแดง  ปกเทเลอร์  แขนยาวหรือแขนสั้น  หรือสีดําในโอกาสไว้ทุกข์ 
  ๓) กระโปรงสีขาวนวล  เช่นเดียวกับเสื้อสูท  ลักษณะทรงตรงหรือเข้ารูปยาวปิดเข่าพองาม 
  ๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ 
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 (ข) เคร่ืองแบบพยาบาล  ประกอบด้วย 
  ๑) หมวกพยาบาลสีขาว 
  ๒) เสื้อ  กระโปรง  เป็นชุดติดกัน  ผ้าสีขาวเน้ือเรียบ  ไม่มีลวดลาย  หนาพอควร  

เสื้อคอปกปีกนกปลายตัด  ผ่าด้านหน้า  สาบด้านหลังเย็บต่อส่วนเป็นรูปแหลมพองาม  ติดกระดุม  แขนยาว  
ปลายแขนพับตลบขึ้นขนาด  ๑.๕  นิ้ว  กระโปรง  ๖  ชิ้น  ยาวคลุมเข่า  ต้นแขนซ้ายประดับเคร่ืองหมายกาชาด  
กลัดเข็มเคร่ืองหมายสถาบันหว่างอก 

  ๓) ถุงน่องยาวเต็มตัวสีขาว   
  ๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว  แบบสุภาพ  ส้นสูงไม่เกิน  ๒  นิ้ว 
(๒) เคร่ืองแบบสําหรับชาย 
 (ก) เคร่ืองแบบสถาบัน  ประกอบด้วย 
  ๑) เสื้อสูทสีขาวนวล  แขนยาว  กระดุมทอง  ๓  เม็ด  กระเป๋าเสื้อบนซ้ายปัก  

เคร่ืองหมายสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  ใต้เคร่ืองหมายสถาบัน  มีกระเป๋าล่าง 
เป็นแบบเจาะ  ๒  ใบ 

  ๒) เสื้อตัวในสีขาวนวล  ปกเชิ้ต 
  ๓) เนคไทสีกรมท่า  ตามแบบที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  

กําหนด  หรือสีดําในโอกาสไว้ทุกข ์
  ๔) กางเกงสีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  ขายาว  ไม่พับปลายขา  หรือสีดําในโอกาสไว้ทุกข์ 
  ๕) ถุงเท้าสีดํา 
  ๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ 
 (ข) เคร่ืองแบบพยาบาล  ประกอบด้วย 
  ๑) เสื้อคอต้ังสีขาว  แขนยาว  ติดกระดุม  ๖  เม็ด  ชนิดกระดุมป๊ัมผ้าขาว   

มีกระเป๋าที่อกเสื้อทั้ง  ๒  ข้างด้านบนมีใบปกชายแฉลบ  กระเป๋าล่างเป็นแบบเจาะ  ๒  ใบ  ต้นแขนซ้าย
ประดับเคร่ืองหมายกาชาด  กลัดเข็มเคร่ืองหมายสถาบันที่ปกกระเป๋าด้านซ้าย 

  ๒) กางเกงสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ขายาว  ไม่พับปลายขา   
  ๓) ถุงเท้าสีดํา   
  ๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ 
ข้อ ๖ เคร่ืองแบบสําหรับใช้ในงานพิธีการ  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองแบบสําหรับหญิง 
 (ก) เคร่ืองแบบสถาบัน  ประกอบด้วย 
  ๑) เสื้อสูทสีกรมท่า  แขนยาว  กระดุมทอง  ๓  เม็ด  กระเป๋าเสื้อบนซ้าย 

ปักเคร่ืองหมายสถาบัน  มีกระเป๋าล่างเป็นแบบเจาะ  ๒  ใบ 
  ๒) เสื้อตัวในสีขาวนวล  มีแบบตามที่สถาบันกําหนด 
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  ๓) กระโปรงสีกรมท่าเช่นเดียวกับเสื้อสูท  ลักษณะทรงตรงหรือเข้ารูปยาวปิดเข่าพองาม 
  ๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ 
 (ข) เคร่ืองแบบพยาบาล  เช่นเดียวกับชุดเคร่ืองแบบพยาบาลที่ใช้ในงานพิธีการรับเสด็จ  

รัฐพิธี  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
(๒) เคร่ืองแบบสําหรับชาย 
 (ก) เคร่ืองแบบสถาบัน  ประกอบด้วย 
  ๑) เสื้อสูทสีกรมท่า  แขนยาว  กระดุมทอง  ๓  เม็ด  กระเป๋าเสื้อบนซ้าย 

ปักเคร่ืองหมายสถาบัน  ใต้เคร่ืองหมายสถาบัน  มีกระเป๋าล่างเป็นแบบเจาะ  ๒  ใบ 
  ๒) เสื้อตัวในสีขาว  ปกเชิ้ต 
  ๓) เนคไทสีกรมท่า  มีแบบและลวดลายตามที่สถาบันกําหนด 
  ๔) กางเกงสีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  ขายาว  ไม่พับปลายขา  หรือสีดําในโอกาสไว้ทุกข ์
  ๕) ถุงเท้าสีดํา 
  ๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ 
 (ข) เคร่ืองแบบพยาบาล  เช่นเดียวกับชุดเคร่ืองแบบพยาบาลที่ใช้ในงานพิธีการรับเสด็จ  

รัฐพิธี  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ข้อ ๗ เคร่ืองแบบสําหรับการปฏิบัติงานบางหน้าที่  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองแบบสําหรับหญิง 
 (ก) เคร่ืองแบบพยาบาล  ประกอบด้วย 
  ๑) หมวกพยาบาลสีขาว 
  ๒) เสื้อ  กระโปรง  เป็นชุดเคร่ืองแบบสีขาวต่อเอว  เสื้อคอปกปีกนกปลายตัดผ่า

ด้านหน้า  ติดกระดุม  สาบด้านหลังเย็บต่อส่วนเป็นรูปแหลมพองาม  แขนสั้นเหนือศอก  กระโปรง  ๖  ชิ้น  
ยาวคลุมเข่า  ต้นแขนซ้ายประดับเคร่ืองหมายกาชาด  กลัดเข็มเคร่ืองหมายสถาบันหว่างอก 

  ๓) ถุงเท้าสั้นสีขาว 
  ๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว  แบบสุภาพ 
 (ข) เคร่ืองแบบพยาบาลชุมชน  ประกอบด้วย   
  ๑) เสื้อเป็นผ้าสีฟ้าร้ิวขาว  ไม่มีลวดลาย  หนาพอควร  คอปกฮาวาย  ผ่าหน้าตลอด  

ติดกระดุมป๊ัมผ้าสีฟ้าร้ิวขาว  ๕  เม็ด  แขนสั้นเหนือศอก  ปลายแขนเย็บตลบกลับขึ้น  ขนาดประมาณ   
๑  ๑/๒  นิ้ว  ติดกระเป๋าที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย  ๑  ใบ  และที่ด้านล่าง  ๒  ใบ  ขนาด  ๕ x ๖  นิ้ว   
สาบด้านหลังเรียบ  จับเกล็ดระดับเอว  ๒  เกล็ด  มีแถบผ้าขนาดกว้าง  ๑  ๑/๒  นิ้ว  คาดทับ  กลัดเข็ม
เคร่ืองหมายสถาบันหว่างอก 

  ๒) กระโปรงหรือกางเกงสีดํา  แบบสุภาพ 
  ๓) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ 
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(๒) เคร่ืองแบบสําหรับชาย 
 (ก) เคร่ืองแบบพยาบาล  ประกอบด้วย 
  ๑) เสื้อ  เป็นผ้าสีขาว  เนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย  หนาพอควร  คอปกปีกนกปลายตัด  

ผ่าหน้าตลอด  ติดกระดุมผ้าป๊ัมสีขาว  ๕  เม็ด  แขนสั้นเหนือศอก  ปลายแขนเย็บตลบกลับขึ้น   
ขนาดประมาณ  ๑  ๑/๒  นิ้ว  ติดกระเป๋าที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย  ๑  ใบ  และที่ด้านล่าง  ๒  ใบ  ขนาด   
๕ x ๖  นิ้ว  สาบด้านหลังเรียบ  จับเกล็ดระดับเอว  ๒  เกล็ด  มีแถบผ้าขนาดกว้าง  ๑  ๑/๒  นิ้ว   
คาดทับ  กลัดเข็มเคร่ืองหมายสถาบันหว่างอก 

  ๒) กางเกงขายาว  สีขาว  ขอบเอวมีหูสอดเข็มขัด  แบบสุภาพ 
  ๓) ถุงเท้าสั้นสีดํา 
  ๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ   
 (ข) เคร่ืองแบบพยาบาลชุมชน  ประกอบด้วย 
  ๑) เสื้อ  เหมือนเคร่ืองแบบพยาบาลชาย  แต่ใช้ผ้าสีฟ้าร้ิวขาว  กลัดเข็มเคร่ืองหมาย  

สถาบันหว่างอก 
  ๒) กางเกงขายาวสีดํา  หรือสีกรมท่า  แบบสุภาพ 
  ๓) ถุงเท้าสั้นสีดํา 
  ๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ 
ข้อ ๘ ชุดปฏิบัติงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานประจําของสถาบันให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกําหนด  

โดยให้ทําเป็นประกาศของสถาบัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
แผน  วรรณเมธี 

นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 


