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เร่ือง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย   
   (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒. ตัวอย่ำงกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญรำชอิสริยำภรณ์ของสตร ี
   ท่ีได้รับพระรำชทำน  และยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
   กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  ๒๘  พฤษภำคม  ๒๕๖๒  เห็นชอบในหลักกำร 
ร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ....   
และนำยกรัฐมนตรีได้ลงนำมในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย   
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒  และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ฉบับประกำศและงำนท่ัวไป  เล่ม  ๑๓๖   
ตอนพิเศษ  ๑๖๖  ง  วันท่ี  ๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๒  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงขอส่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฯ  
พร้อมตัวอย่ำงกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณแ์ละเหรียญรำชอิสริยำภรณ์ของสตรีท่ีได้รับพระรำชทำน  
และยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ  
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยนี้   
 

  จึงกรำบเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ/จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและขอได้โปรดแจ้ง 
ให้ส่วนรำชกำรในสังกัดและหน่วยงำนในก ำกับดูแลทรำบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมำเพื่อโปรด
ทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

      ขอแสดงควำมนับถือ  (อย่ำงยิ่ง) 
 

              ธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลำส 
 

    (นำยธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลำส) 
    เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 

กองอำลักษณ์และเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐  ต่อ  ๑๘๖๒,  ๑๘๖๓   
โทรสำร  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑    
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 กระทรวง  : จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนรำชกำรในสังกัด 
    และหน่วยงำนในก ำกับดูแลทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
 กรม : จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
 หน่วยงำนอื่นของรัฐ : จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

ส าเนา 



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรประดบัเครื่องรำชอิสริยำภรณไ์ทย  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ เป็นกำรสมควรปรับปรุ งระ เบียบส ำนักนำยกรั ฐมนตรี   ว่ ำด้ วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน 
มำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรี  
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระ เบี ยบนี้ เ รี ยกว่ ำ   “ระเบียบส ำนักนำยกรั ฐมนตรี   ว่ ำด้ วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๔  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประดับ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๔ ระเบียบนี้ก ำหนดให้ใช้แก่บุคคลทั่วไป  และกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

ของบุคคลผู้ที่มีกฎหมำยหรือข้อบังคับของทำงรำชกำรให้มีเครื่องแบบเฉพำะ   ส่วนกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของพระบรมวงศำนุวงศ์ให้เป็นไปตำมพระรำชนิยม” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำอกเสื้อ   ชนิดคล้องคอไม่มีดำรำ  และ 
ชนิดคล้องคอมีดำรำ  ส ำหรับพระรำชทำนแก่บุรุษ  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำอกเสื้อ   ให้ประดับไว้เหนือปกกระเป๋ำเสื้อ 
เบื้องซ้ำยต่ ำกว่ำแนวรังดุมเม็ดที่หนึ่งลงมำ  โดยให้ดวงตรำอยู่ระหว่ำงขอบบนปกกระเป๋ำเสื้อพองำม 
และให้เรียงล ำดับเกียรติจำกด้ำนรังดุมไปทำงเบื้องซ้ำย 

(๒) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มีดำรำ  ให้คล้องไว้ในปกเสื้อโดยให้ห่วงและ 
แพรแถบห้อยดวงตรำออกมำนอกเสื้อระหว่ำงตะขอตัวล่ำงที่ขอบคอเสื้อกับกระดุมเม็ดที่หนึ่งพองำม    
และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำจรดขอบล่ำงของคอเสื้อ   หำกได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ชนิดคล้องคอมำกกว่ำ  ๒  ดวง  เพื่อควำมเรียบร้อยสวยงำม  ควรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุด
ที่ได้รับพระรำชทำนเพียง  ๒  ดวง  โดยประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีล ำดับเกียรติสูง  
เป็นล ำดับที่สอง  ให้แพรแถบลอดออกมำระหว่ำงกระดุมเม็ดที่สองกับขอบล่ำงของรังดุมพองำม 

(๓) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอมีดำรำ  กำรประดับดวงตรำให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  (๒)  
ส่วนดำรำให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ำยระดับใต้ชำยปกกระเป๋ำ 
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กรณีได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอมีดำรำมำกกว่ำ   ๑  ดวง   
เพ่ือควำมเรียบร้อยสวยงำม  ควรประดับดำรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นตรำเดียวกับดวงตรำที่คล้องคอ
เพียง  ๒  ดวง  โดยให้ประดับดำรำในล ำดับเกียรติที่สูงกว่ำตำมวรรคหนึ่ง  ส่วนดำรำที่มีล ำดับเกียรติสูง
เป็นล ำดับที่สองให้ประดับในระดับต่ ำกว่ำหรือเยื้องไปเบื้องซ้ำยพองำม 

ข้อ ๑๓ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำบ่ำเสื้อไม่มีดำรำและชนิดประดับหน้ำบ่ำเสื้อ
มีดำรำ  ส ำหรับพระรำชทำนแก่สตรี   ให้ประดับดวงตรำโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ  และประดับ 
โดยเทียบเคียงในต ำแหน่งและระดับเดียวกับบุรุษ  ตำมข้อ  ๑๒   

กรณีกำรประดับดวงตรำโดยคล้องคอแบบบุรษุ  ให้แพรแถบลอดออกจำกปกเสื้อตวัใน  ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ  และส่วนสูงสุดของดวงตรำจรดเงือ่นผ้ำผูกคอ  หำกได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
มำกกว่ำ  ๒  ดวง  เพ่ือควำมเรียบร้อยสวยงำม  ควรประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุด 
ที่ได้รับพระรำชทำนเพียง  ๒  ดวง  โดยประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีล ำดับเกียรติสูง 
เป็นล ำดับที่สองให้อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีล ำดับเกียรติสูงเป็นล ำดับที่หนึ่ง 

ควำมในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับสตรี   ตำมข้อ  ๒๓  (๒)  
และข้อ  ๒๘  วรรคสอง  (๒)” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๔  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๔  วรรคหนึ่ง  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย 
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๔ กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับเครื่องแบบครึ่งยศ  ให้ประดับเช่นเดียวกบั
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับเครื่องแบบเต็มยศ  ส่วนผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ชั้นสำยสะพำยให้ประดับดำรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  แต่ไม่สวมสำยสะพำยและไม่สวมสำยสร้อย” 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

soc.go.th
0 2280 9000

กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ

ต่อ 1862, 1863

ตัวอย่ำงกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญรำชอิสริยำภรณ์ของสตรี

เครื่องรำชอิสริยำภรณช์นิดมีสำยสะพำย
เช่น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.  

ประดับดำรำ ดวงตรำ 
และสวมสำยสะพำยเช่นเดิม

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่น เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ

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

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ 
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ กรณีได้รับพระรำชทำน
มำกกว่ำ 2 ดวง ควรประดับเพียง 2 ดวง 
โดยให้ดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติรองลงมำ 
อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติสูงกว่ำ
ดำรำ ประดับอกเสื้อเบื้องซ้ำยเช่นเดิม

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

ห้อยกับแพรแถบแบบบุรุษ 
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย 
ร่วมกับเหรียญรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญที่พระรำชทำน
เป็นที่ระลึกในโอกำสต่ำง ๆ

ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
แต่ไม่สวมสำยสะพำย

เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศ

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

ที่ได้รับพระรำชทำน  และยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

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

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ 
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ 
กรณีได้รับพระรำชทำนมำกกว่ำ 2 ดวง 
ควรประดับเพียง 2 ดวง 
ให้ดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติรองลงมำ 
อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติสูงกว่ำ

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ประดับแพรแถบ
เหรียญที่พระรำชทำนเป็นที่ระลึก
ในโอกำสต่ำง ๆ แบบบุรุษ 
ทีอ่กเสื้อเบื้องซ้ำย 

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่น เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

* ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เสื้อเครื่องแบบพิธีกำร มีดุมโลหะสีทองตรำครุฑพ่ำห์ 3 ดุม หรือ 5 ดุม ตำมกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2523) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตเิครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน



ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

soc.go.th
0 2280 9000
ต่อ 1862, 1863

ตัวอย่ำงกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญรำชอิสริยำภรณ์

เครื่องรำชอิสรยิำภรณช์นิดมีสำยสะพำย
เช่น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.  

ประดับดำรำ ดวงตรำ 
และสวมสำยสะพำยเช่นเดิม

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่นเหรียญทีพ่ระราชทาน
เป็นที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ

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

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ 
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ กรณีได้รับพระรำชทำน
มำกกว่ำ 2 ดวง ควรประดับเพียง 2 ดวง 
โดยให้ดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติรองลงมำ 
อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติสูงกว่ำ
ดำรำ ประดับอกเสื้อเบื้องซ้ำยเช่นเดิม

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

ห้อยกับแพรแถบแบบบุรุษ 
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย 
ร่วมกับเหรียญรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญที่พระรำชทำน
เป็นที่ระลึกในโอกำสต่ำง ๆ

ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
แต่ไม่สวมสำยสะพำย

เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศ

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

* ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ของข้ำรำชกำรกำรเมืองสตรี  กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

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

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ 
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ 
กรณีได้รับพระรำชทำนมำกกว่ำ 2 ดวง 
ควรประดับเพียง 2 ดวง 
ให้ดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติรองลงมำ 
อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติสูงกว่ำ

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ประดับแพรแถบ
เหรียญที่พระรำชทำนเป็นที่ระลึก
ในโอกำสต่ำง ๆ แบบบุรุษ 
ทีอ่กเสื้อเบื้องซ้ำย 

เคร่ืองแบบเต็มยศและคร่ึงยศ 

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่น เหรียญทีพ่ระราชทาน
เป็นที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

เสื้อเครื่องแบบพิธีกำร มีดุมโลหะสีทองตรำครุฑพ่ำห์ 5 ดุม 
ตำมกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยเคร่ืองแบบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. 2552 


