(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการแต่งกายในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 จึงกํ าหนดการแต่ งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัด
กรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้
ข้อ 1 การแต่งกายในการปฏิบัติงาน ให้พนักงานราชการสวมเครื่องแบบปกติ เว้นแต่หัวหน้า
หน่วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท่าขึ้นไปแล้วแต่กรณี จะกําหนดให้พนักงานราชการที่อยู่ในสังกัดแต่ง
กายอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร แต่ต้องเป็นชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละพื้นที่
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ข้อ 2 เครื่องแบบปกติให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังนี้
(1) เสื้อ เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดข้อมือมีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้น
เหนื อ ศอกเล็ก น้อ ย ที่ อ กเสื้ อ มี ก ระเป๋า ข้า งละ 1 กระเป๋า เป็น กระเป๋ า เสื้ อมี แ ถบอยู่ ต รงกลางตามทางดิ่ ง
กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมข้างละ 1 ดุม
สําหรับขัดใบปกกระเป๋าเสื้อ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมที่คอและแนวอกเสื้อ 5 ดุม
ระยะห่างกันพอสมควร มีอินทรธนูอ่อน ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่
ไปคอปลายมน ด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ข้างละ
1ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบบทําด้วยวัสดุสีเดียวกับเสื้อ เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกงและ
กระโปรง
สํ า หรั บ พนั ก งานราชการหญิ ง อนุ โ ลมให้ ใ ช้ แ บบเสื้ อ เพิ่ ม เติ ม ได้ อี ก 1 แบบ คื อ
เสื้อคอแบะปล่อยเอว แขนยาวจรดข้อมือ หรือ แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ผ่าอกตลอด ติดดุมทําด้วยวัสดุ
สีเดียวกับเสื้อ 4 ดุม มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า ติดเครื่องหมาย
แสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง
(2) กางเกงและกระโปรง ให้ใช้แบบเดียวกับข้าราชการพลเรือน
(3) กรณีพนักงานราชการหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะให้ใช้สีเดียวกับสีเสื้อ โดย
ให้คลุมศีรษะทั้งหมด ยกเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะ ด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับอก ขอบผ้าคลุม
เย็บเรียบ
(4) เข็มขัด ทําด้วยด้ายถักสีกากี กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปครุฑดุนนูนอยู่ตรงกลางหัวเข็มขัด
(5) เครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรูปพระพิรุณทรงนาค
ติดที่ปกเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง
(6) ป้ายชื่อและตําแหน่ง ให้มีป้ายชื่อทําด้วยโลหะพื้นสีดําตัวหนังสือสีขาว ขนาดกว้าง
2 เซนติเมตร และยาว 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตําแหน่งที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา
0.5เซนติเมตร

-2(7) การประดับแพรแถบเหรียญที่ระลึกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับเหนือ
กระเป๋าด้านซ้าย 0.5 เซนติเมตร (สําหรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน
2549 เฉพาะบัญชีที่ 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ)
(8) รองเท้าและถุงเท้า
พนั ก งานราชการชาย ให้ ใ ช้ ร องเท้ า หุ้ ม ส้ น หรื อ หุ้ ม ข้ อ ทํ า ด้ ว ยหนั ง หรื อ วั ส ดุ
เทียมหนังสีดําแบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา
พนักงานราชการหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น ทําด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดํา
แบบปิดปลายเท้าไม่มีลวดลาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7
(ลงนาม)

อภิชาต จงสกุล
(นายอภิชาต จงสกุล)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สําเนาถูกต้อง
พรสวาท คงอินทร์
(นางพรสวาท คงอินทร์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เพิ่มเติม
เพื่อให้การแต่งกายของพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ยยิ่ ง ขึ้ น และสามารถจํ า แนกความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค ลากรของรั ฐ แต่ ล ะประเภท ได้ แ ก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ จึงกําหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงาน
ราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เพิ่มเติม ดังนี้
ให้ เพิ่ ม ความต่ อไปนี้ ใ นข้อ 2 ของประกาศกรมพัฒ นาที่ดิ น ลงวัน ที่ 24 กรกฎาคม
2557 เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
“(9) หมวก
พนักงานราชการชาย ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ
๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทําด้วยโลหะสีทองสูง ๖.๕ เซนติเมตร
แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง
สูง ๔.๕ เซนติเมตร
พนักงานราชการหญิง ให้ใช้หมวกได้ 3 แบบ
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของพนักงานราชการชาย แต่เป็นทรงอ่อน
แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร
มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี หน้าหมวกติดตรา
ครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสีกากี
แบบที่ ๓ หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็ก
๒ ดุม ติดซ้อนกัน มีตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกสูง ๔.๕ เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก
ห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ ๔ เซนติเมตร
พนักงานราชการหญิงมุสลิม ในกรณีที่มีการสวมหมวก ให้สวมหมวกทับผ้าคลุม
ศีรษะ
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร
(10) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อนมีลาย ดังนี้
พนักงานราชการทั่วไป พื้นบ่าสีกากี มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ มี
เครื่องหมาย พด ทําด้วยโลหะสีทองนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ติดเหนือแถบสีทองแถบที่ 2
พนักงานราชการพิเศษ พื้นบ่าสีกากี มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ มี
เครื่องหมาย พด ทําด้วยโลหะสีทองนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ติดเหนือแถบสีทองแถบที่ 3

-2แถบดังกล่าวให้ใช้สีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู แถบแรกห่าง
จากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร ตามแบบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7
(ลงนาม)

สําเนาถูกต้อง
พรสวาท คงอินทร์
(นางพรสวาท คงอินทร์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

อภิชาต จงสกุล
(นายอภิชาต จงสกุล)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

แบบอินทรธนูแนบท้าย
ประกาศกรมพัฒนาที่ดนิ
เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดนิ
----------------------------------

พนักงานราชการทั่วไป

พนักงานราชการพิเศษ

อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังนี้
๑. พนักงานราชการทั่วไป พื้นบ่าสีกากี มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ มีเครื่องหมาย พด ทําด้วย
โลหะสีทองนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ติดเหนือแถบสีทองแถบที่ 2
๒. พนักงานราชการพิเศษ พื้นบ่าสีกากี มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ มีเครื่องหมาย พด ทําด้วย
โลหะสีทองนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ติดเหนือแถบสีทองแถบที่ 3
แถบดังกล่าวให้ใช้สีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร
และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร

