เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ป็ น กำรสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยกำรประดั บ
เครื่ อ งรำชอิ ส ริ ย ำภรณ์ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ มี ค วำมเหมำะสมยิ่ ง ขึ้น อำศั ย อ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรัฐมนตรี
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ ำ “ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยกำรประดั บ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกควำมในข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ระเบียบนี้ กำหนดให้ ใช้แก่บุคคลทั่วไป และกำรประดับเครื่องรำชอิสริย ำภรณ์
ของบุ ค คลผู้ ที่ มี ก ฎหมำยหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของทำงรำชกำรให้ มี เ ครื่ อ งแบบเฉพำะ ส่ ว นกำรประดั บ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของพระบรมวงศำนุวงศ์ให้เป็นไปตำมพระรำชนิยม”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ เครื่ อ งรำชอิ ส ริ ย ำภรณ์ ช นิด ประดั บหน้ำ อกเสื้ อ ชนิ ด คล้ อ งคอไม่ มีด ำรำ และ
ชนิดคล้องคอมีดำรำ สำหรับพระรำชทำนแก่บุรุษ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เครื่ อ งรำชอิ ส ริ ย ำภรณ์ ช นิ ด ประดั บ หน้ ำ อกเสื้ อ ให้ ป ระดั บ ไว้ เ หนื อ ปกกระเป๋ ำ เสื้ อ
เบื้องซ้ำยต่ำกว่ำแนวรังดุมเม็ดที่หนึ่งลงมำ โดยให้ดวงตรำอยู่ระหว่ำงขอบบนปกกระเป๋ำเสื้อพองำม
และให้เรียงลำดับเกียรติจำกด้ำนรังดุมไปทำงเบื้องซ้ำย
(๒) เครื่ อ งรำชอิส ริย ำภรณ์ชนิด คล้องคอไม่มีด ำรำ ให้ ค ล้ องไว้ใ นปกเสื้อโดยให้ห่วงและ
แพรแถบห้อยดวงตรำออกมำนอกเสื้อระหว่ำงตะขอตัวล่ำงที่ขอบคอเสื้อกับกระดุมเม็ดที่หนึ่งพองำม
และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำจรดขอบล่ำงของคอเสื้อ หำกได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ชนิดคล้องคอมำกกว่ำ ๒ ดวง เพื่อควำมเรียบร้อยสวยงำม ควรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุด
ที่ได้รับพระรำชทำนเพียง ๒ ดวง โดยประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูง
เป็นลำดับที่สอง ให้แพรแถบลอดออกมำระหว่ำงกระดุมเม็ดที่สองกับขอบล่ำงของรังดุมพองำม
(๓) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอมีดำรำ กำรประดับดวงตรำให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๒)
ส่วนดำรำให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ำยระดับใต้ชำยปกกระเป๋ำ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กรณี ไ ด้ รั บ พระรำชทำนเครื่ อ งรำชอิ ส ริ ย ำภรณ์ ช นิ ด คล้ อ งคอมี ด ำรำมำกกว่ ำ ๑ ดวง
เพื่อควำมเรียบร้อยสวยงำม ควรประดับดำรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นตรำเดียวกับดวงตรำที่คล้องคอ
เพียง ๒ ดวง โดยให้ประดับดำรำในลำดับเกียรติที่สูงกว่ำตำมวรรคหนึ่ง ส่วนดำรำที่มีลำดับเกียรติสูง
เป็นลำดับที่สองให้ประดับในระดับต่ำกว่ำหรือเยื้องไปเบื้องซ้ำยพองำม
ข้อ ๑๓ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำบ่ำเสื้อไม่มีดำรำและชนิดประดับหน้ำบ่ำเสื้อ
มี ด ำรำ ส ำหรั บ พระรำชทำนแก่ ส ตรี ให้ ป ระดั บ ดวงตรำโดยใช้ แ พรแถบแบบบุ รุ ษ และประดั บ
โดยเทียบเคียงในตำแหน่งและระดับเดียวกับบุรุษ ตำมข้อ ๑๒
กรณีกำรประดับดวงตรำโดยคล้องคอแบบบุรษุ ให้แพรแถบลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และส่วนสูงสุดของดวงตรำจรดเงือ่ นผ้ำผูกคอ หำกได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
มำกกว่ำ ๒ ดวง เพื่อควำมเรียบร้อยสวยงำม ควรประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุด
ที่ได้รับพระรำชทำนเพียง ๒ ดวง โดยประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิส ริยำภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูง
เป็นลำดับที่สองให้อยู่ต่ำกว่ำดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงเป็นลำดับที่หนึ่ง
ควำมในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์สำหรับสตรี ตำมข้อ ๒๓ (๒)
และข้อ ๒๘ วรรคสอง (๒)”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์สำหรับเครื่องแบบครึ่งยศ ให้ประดับเช่นเดียวกับ
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์สำหรับเครื่องแบบเต็มยศ ส่วนผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ชั้นสำยสะพำยให้ประดับดำรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ แต่ไม่สวมสำยสะพำยและไม่สวมสำยสร้อย”
ประกำศ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย
รู้จัก เข้ำใจ ประดับได้ถูก

“รู้เรื่องเครื่องรำชฯ” Volume 1
ปรับปรุงเมื่อ กรกฎำคม 2562

รูปแบบกำรประดับ
เต็มยศ

ชนิดมีสำยสะพำย

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ (กำงเกง/กระโปรงสีดำ)

ชนิดประดับอกเสื้อ

ชนิดคล้องคอ

ครึ่งยศ (ไม่สวมสำยสะพำย)

ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่่ากว่าสายสะพาย
แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ
ประดับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์เหมือนกัน
ป.ม. - ป.ช. สะพำยบ่ำขวำ, ม.ว.ม. - ม.ป.ช. สะพำยบ่ำซ้ำย

ประดับดำรำที่มีลำดับเกียรติสูงสุดไว้ใกล้แนวรังดุม
ส่วนดำรำที่มีลำดับเกียรติรองลงไป ประดับต่ำกว่ำ
หรือเยื้องไปทำงซ้ำยของลำตัว

บุรุษ คล้องไว้ในปกเสื้อ ให้ห่วงและแพรแถบห้อยดวงตรำออกมำนอกเสื้อ
เหนือกระดุมเม็ดแรก หำกมีสองดวง ลำดับเกียรติรองลงมำ
อยู่ใต้กระดุมเม็ดที่สอง
สตรี ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้
ดวงตรำทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำจรดเงื่อนผ้ำผูกคอ
หำกมีสองดวง ให้ดวงตรำที่ลำดับเกียรติรองลงมำ อยู่ต่ำกว่ำ
ดวงที่ลำดับเกียรติสูงกว่ำ

บุรุษ ประดับเหนือปกกระเป๋ำเสื้อเบื้องซ้ำย
สตรี ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย

เครื่องแบบอื่น ๆ
เครื่องแบบปกติขำว
ประดับแพรแถบย่อ

ประดับเหรียญ

บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋ำซ้ำย
สตรี ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย

ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประดับดุมเสื้อที่เบื้องซ้ำยของเสื้อ เพียงตระกูลเดียว
(เฉพำะชนิดประดับอกเสื้อ ชุดสำกล ประดับที่ปกเสื้อส่วนล่ำง
ชุดไทย บุรุษ ประดับบริเวณปำกกระเป๋ำเสื้อ
ให้ประดับโดยย่อส่วน)
สตรี ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย

กำรเริ่มประดับ

• เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญบำเหน็จควำมชอบ เช่น เหรียญจักรมำลำ
เหรียญจักรพรรดิมำลำ ประดับได้เฉพำะผู้ได้รับพระรำชทำน
• เหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ระลึก สำมำรถประดับได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(ไม่ต้องขอพระรำชทำน)

กำรประดับตำมหมำยกำหนดกำร
เต็มยศ ระบุชนิดสำยสะพำย

สำยสะพำย/ดวงตรำ
สวมสำยสะพำยตำมที่ระบุ
(กรณีไม่ได้รับพระรำชทำนตำมที่ระบุ

ดำรำ แพรแถบย่อ

เหรียญ
รำชอิสริยำภรณ์



-





-





-



-



-

-

-



สวมสำยสะพำยสูงสุดที่ได้รับพระรำชทำน)

เต็มยศ ไม่ระบุชนิดสำยสะพำย
ครึ่งยศ
ปกติขำว
ปกติขำว ประดับเหรียญ

สวมสำยสะพำยสูงสุดที่ได้รับพระรำชทำน
ไม่ต้องสวมสำยสะพำย
ไม่ต้องสวมสำยสะพำย
ไม่ต้องสวมสำยสะพำย

กรณีเป็นผู้ที่ไม่มีเครื่องแบบ
ของทำงรำชกำร

สิทธิประดับ

• ชั้นสำยสะพำย เมื่อเข้ำเฝ้ำ ฯ รับพระรำชทำน
หรือผ่ำนพ้นพิธีพระรำชทำนแล้ว
หรือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ประดับได้
• ชั้นต่ำกว่ำสำยสะพำย เมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

หมำยกำหนดกำร

เครื่องแบบขอเฝ้ำ (เต็มยศ/ปกติขำว)

ชุดสำกลและชุดไทย

เครื่องแบบสโมสร

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ร.บ. เหรียญงำนฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499 บัญญัติให้บุคคล
ซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันฉลอง 25 พุทธศตวรรษ มีสิทธิประดับเหรียญนี้ได้
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภำคม 2500 เป็นต้นไป

กำรประดับโดยไม่มีสิทธิ
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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ตัวอย่ำงกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญรำชอิสริยำภรณ์ของสตรี
ที่ได้รับพระรำชทำน และยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดมีสำยสะพำย
เช่น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.

ประดับดำรำ ดวงตรำ
และสวมสำยสะพำยเช่นเดิม
เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่น เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ
เครื่องแบบเต็มยศ

เครื่องแบบครึ่งยศ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอมีดำรำ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มีดำรำ
เช่น ต.ช., ต.ม. (เดิมประดับหน้ำบ่ำเสื้อ)

เช่น ท.ช., ท.ม. (เดิมประดับหน้ำบ่ำเสื้อมีดำรำ)

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ
กรณีได้รับพระรำชทำนมำกกว่ำ 2 ดวง
ควรประดับเพียง 2 ดวง
ให้ดวงตรำที่มีลำดับเกียรติรองลงมำ
อยู่ต่ำกว่ำดวงตรำที่มีลำดับเกียรติสูงกว่ำ

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ กรณีได้รับพระรำชทำน
มำกกว่ำ 2 ดวง ควรประดับเพียง 2 ดวง
โดยให้ดวงตรำที่มีลำดับเกียรติรองลงมำ
อยู่ต่ำกว่ำดวงตรำที่มีลำดับเกียรติสูงกว่ำ
ดำรำ ประดับอกเสื้อเบื้องซ้ำยเช่นเดิม
เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

(ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับอกเสื้อ

เช่น จ.ช., จ.ม., บ.ช., บ.ม., ร.ท.ช., ร.ท.ม., ร.ง.ช., ร.ง.ม.

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ
(ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ประดับแพรแถบ
เหรียญที่พระรำชทำนเป็นที่ระลึก
ในโอกำสต่ำง ๆ แบบบุรุษ
ทีอ่ กเสื้อเบื้องซ้ำย

ห้อยกับแพรแถบแบบบุรุษ
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย
ร่วมกับเหรียญรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญที่พระรำชทำน
เป็นที่ระลึกในโอกำสต่ำง ๆ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ
(ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
แต่ไม่สวมสำยสะพำย
เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่น เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ

* ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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