
 

 การแต่งเครือ่งแบบและการประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ ์  

  การแต่งกายเป็นสิ่งที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะของบุคคล  การแต่งกายที่ถูกต้องและเหมาะสม     
จึงเป็นการส่งเสริมให้บุคคลน้ันมีบุคลิกภาพที่ดี  ซึ่งการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงาน
ราชการน้ันได้แก่ การแต่งเครื่องแบบซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังน้ัน 
กรณีน้ีจึงขอกล่าวถึงประเด็นที่ควรทราบ ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องสําหรับการแต่งเครื่องแบบและการประดับ
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์   ประเภทของเค ร่ืองแบบ   ลักษณะของเค ร่ืองแต่งแบบ   ลํ า ดับเ กียร ติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การประดับเคร่ืองหมายเข็มพระราชทาน  และ
ตัวอย่างภาพแสดงการแต่งเคร่ืองแบบ  

 

 หลักเกณฑ์สําหรับการแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  การแต่งเคร่ืองแบบและการประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

   ก.  การแต่งเครื่องแบบ 
    1.  ข้าราชการ  
     -  พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 
     -  กฎของสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ. ๒๕2๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘   
     -  กฎของสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘   
    2. ลูกจ้างประจํา  เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
    3.  พนักงานราชการ  เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ข.  การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   ค.  การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน  เป็นไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 64  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การประดับเครื่องหมาย            
เข็มพระราชทาน 

 

 

 

 

 



 ประเภทของเครื่องแบบ แบ่งเป็น  

 ก. ข้าราชการ 
  ๑.  เครื่องแบบปฏบิตังิาน (ข้าราชการประจําการ) มี ๒ ประเภท ได้แก่ 
   ๑.๑  เครื่องแบบสีกากีคอพับ 
    ประเภทของงาน : แต่งสําหรับทํางานประจําวัน พลเรือนเรียกเครื่องแบบตรวจการ 
 

              
   ๒.๒  เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 
    ประเภทของงาน : แต่งสําหรับทํางานประจําวัน หรือแต่งไปในงานตามกําหนดการ
ของงาน  

 
     
  ๒.  เครื่องแบบพธิีการ (ขา้ราชการประจําการและข้าราชการนอกประจําการ) มี ๕ ประเภท คือ 
   ๒.๑   เครื่องแบบปกติขาว 
    ประเภทของงาน : ใช้ในงาน เช่น พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีเปิดสถานที่ราชการ งาน
เลี้ยงที่เก่ียวกับราชการ การรับเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์  งาน
วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ต่าง ๆ งานส่วนตัว เช่น งานมงคลสมรส งานพระราชทานเพลิงศพ ฯลฯ 

 



   ๒.๒   เครื่องแบบปกติกากีคอต้ัง 
    ประเภทของงาน : ใช้แต่งตามกําหนดการของงาน ส่วนมากเป็นเคร่ืองแบบสําหรับ
ข้าราชการสํานักพระราชวังในการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ 

 

 

   2.๓   เครื่องแบบครึ่งยศ 
    ประเภทของงาน : ส่วนมากเป็นงานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช
ดําเนิน แต่เป็นงานที่มีความสําคัญรองไปจากงานซ่ึงต้องแต่งเคร่ืองแบบเต็มยศ เช่น งานเสด็จพระราชดําเนิน
พระราชทานเพลิงข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ หรือบุคคลสําคัญ ฯลฯ  

             
   ๒.๔   เครื่องแบบเต็มยศ 
    ประเภทของงาน : พระราชพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภา พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน  
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉัตรมงคล งานสโมสรสันนิบาต ทําเนียบรัฐบาล 

             



   2.๕   เครื่องแบบสโมสร 
    ประเภทของงาน : แต่งสําหรับการเลี้ยงอาหารคํ่าที่มีชาวต่างประเทศผู้มีเกียรติสูง 
หรือในงานพระราชทานเลี้ยงในพระราชสํานัก ตามปกติไม่แต่งก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.  ส่วนในเวลากลางวัน เช่น 
งานเอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าฯ ถวายสาสน์ตราต้ัง หรือเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เป็นต้น  เป็นเครื่องแต่งกายแบบเต็มยศ สําหรับเวลาค่ําที่เรียกว่า Full Dress Tuxedo หรือ White Tie  
เครื่องแบบสโมสร มี ๓ แบบ คือ เครื่องแบบสโมสรแบบ ก.  เครื่องแบบสโมสรแบบ ข. และเคร่ืองแบบสโมสร
แบบ ค.       

                                 
                   แบบ ก.                                  แบบ ข.                                 แบบ ค.  
   ข. ลูกจ้างประจํา 
  ๑.  เครื่องแบบปฏบิตังิาน 
  ๒.  เครื่องแบบพธิกีาร มี ๓ ประเภท คือ 
   ๑.1  เครื่องแบบปกติขาว    
   ๑.๒  เครื่องแบบคร่ึงยศ 
   ๑.๓  เครื่องแบบเต็มยศ   
 ค. พนักงานราชการ   
  ๑.  เครื่องแบบปฏบิตังิาน   
  ๒.  เครื่องแบบพธิกีาร มี ๓ ประเภท คือ 
   ๑.1  เครื่องแบบปกติขาว    
   ๑.๒  เครื่องแบบคร่ึงยศ 
   ๑.๓  เครื่องแบบเต็มยศ  

 ลักษณะของเครื่องแบบ  

  ก. ข้าราชการ  คลิก 

  ข. ลูกจ้างประจํา  คลิก 

  ค. พนักงานราชการ  คลิก 

 ลําดบัเกียรตเิครื่องราชอิสริยาภรณ ์

  การจัดลําดับเกียติของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ จะเรียงตาม
ประเภท  ตระกูลหรือช้ันตราตามลําดับ  เพ่ือประโยชน์ที่ผู้ได้รับพระราชทานจะใช้เป็นหลักในการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน  ตลอดจนเพ่ือการอ่ืน ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม กล่าวคือ การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์โดยเรียงตามลําดับ ดังน้ี 



   1.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    1.1  ราชมิตราภรณ์ 
    1.2  มหาจักรีบรมราชวงศ์ 
    1.3  นพรัตนราชวราภรณ์ 
    1.4  ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ 
    1.5  รัตนวราภรณ์ 
    1.6  ปฐมจุลจอมเกล้า 
    1.7  รามาธิบดี ช้ันที่ 1 (เสนางคะบดี) 
    1.8  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
    1.9  มหาวชิรมงกุฎ 
    1.10  ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
    1.11  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
    1.12  ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ 
    1.13  ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 
    1.14  รามาธิบดี ช้ันที่ 2 (มหาโยธิน) 
    1.15  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
    1.16  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
    1.17  ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ 
    1.18  ทุติยจุลจอมเกล้า 
    1.19  รามาธิบดี ช้ันที่ 3 (โยธิน) 
    1.20  วัลลภาภรณ์ 
    1.21  ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 
    1.22  รามาธิบดี ช้ันที่ 4 (อัศวิน) 
    1.23  ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
    1.24  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
    1.25  ตติยดิเรกคุณาภรณ์ 
    1.26  รามกีรติ  ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษ 
    1.27  ตติยจุลจอมเกล้า 
    1.28  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
    1.29  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
    1.30  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
    1.31  ตติยานุจุลจอมเกล้า 
    1.32  จตุตถจุลจอมเกล้า 
    1.33  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
    1.34  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
    1.35  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
    1.36  วชิรมาลา 

   2.  เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
    2.1  เหรียญบําเหน็จกล้าหาญ 
     2.1.1  เหรียญรามมาลา  เข็มกล้ากลางสมร 
     2.1.2  เหรียญรามมาลา 



     2.1.3  เหรียญกล้าหาญ  หรือเหรียญดุษฎีมาลา  เข็มกล้าหาญ 
     2.1.4  เหรียญชัยสมรภูมิ 
     2.1.5  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ 1 
     2.1.6  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ 2  ประเภทที่ 1 
     2.1.7  เหรียญราชนิยม* 
     2.1.8  เหรียญปราบฮ่อ* 
     2.1.9  เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป* 
     2.1.10  เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ* 
     2.1.11  เหรียญพิทักษ์เสรีชน  ช้ันที่ 2  ประเภทที่ 2 
     2.1.12  เหรียญศานติมาลา* 
    2.2  เหรียญบําเหน็จในราชการ 
     2.2.1  เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มราชการแผ่นดิน  หรือเข็มศิลปวิทยา 
     2.2.2  เหรียญช่วยราชการเขตภายใน* 
     2.2.3  เหรียญราชการชายแดน 
     2.2.4  เหรียญทองช้างเผือก 
     2.2.5  เหรียญทองมงกุฎไทย 
     2.2.6  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 
     2.2.7  เหรียญเงินช้างเผือก 
     2.2.8  เหรียญเงินมงกุฎไทย 
     2.2.9  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 
     2.2.10  เหรียญจักรมาลา  หรือเหรียญจักรพรรดิมาลา 
     2.2.11  เหรียญศารทูลมาลา* 
     2.2.12  เหรียญบุษปมาลา* 
     2.2.13  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  ช้ันที่ 1 
     2.2.14  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  ช้ันที่ 2 
     2.2.15  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  ช้ันที่ 3 
     2.2.16  เหรียญลูกเสือสดุดี  ช้ันที่ 1 
     2.2.17  เหรียญลูกเสือสดุดี  ช้ันที่ 2 
     2.2.18  เหรียญลูกเสือสดุดี  ช้ันที่ 3 
    2.3  เหรียญบําเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์ 
     2.3.1  เหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 4* 
     2.3.2  เหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลท่ี 5  หรือเหรียญดุษฎีมาลาเข็มราชการใน
พระองค์* 
     2.3.3  เหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 6* 
     2.3.4  เหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 7* 
     2.3.5  เหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 8* 
     2.3.6  เหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 9 
     2.3.7  เหรียญราชรุจิ  รัชกาลที่ 5* 
     2.3.8  เหรียญราชรุจิ  รัชกาลที่ 6* 
     2.3.9  เหรียญราชรุจิ  รัชกาลที่ 7* 
     2.3.10  เหรียญราชรุจิ  รัชกาลที่ 9 
 



    2.4  เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก (ประชาชนทั่วไปสามารถจัดหามาประดับได้) 
     2.4.1  เหรียญสตพรรษามาลา* 
     2.4.2  เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา* 
     2.4.3  เหรียญประพาสมาลา* 
     2.4.4  เหรียญราชินี* 
     2.4.5  เหรียญทวีธาภิเศก* 
     2.4.6  เหรียญรัชมงคล* 
     2.4.7  เหรียญรัชมังคลาภิเศก* 
     2.4.8  เหรียญบรมราชาภิเษก  รัชกาลที่ 6*    
     2.4.9  เหรียญบรมราชาภิเษก  รัชกาลที่ 7*    
     2.4.10  เหรียญบรมราชาภิเษก  รัชกาลที่ 9** 
     2.4.11  เหรียญชัย* 
     2.4.12  เหรียญเฉลิมพระนคร 150 ปี* 
     2.4.13  เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 
     2.4.14  เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ
ทวีปยุโรป 
     2.4.15  เหรียญรัชดาภิเษก 
     2.4.16  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
     2.4.17  เหรียญสนองเสรีชน*** 
 
     2.4.18  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
     2.4.19  เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
     2.4.20  เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระชนมายุ 50 พรรษา 
     2.4.21  เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระชนมายุ 84 พรรษา 
     2.4.22  เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 
     2.4.23  เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 
     2.4.24  เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 
     2.4.25  เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 
     2.4.26  เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพล 
อดุลยเดช เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
     ๒.๔.๒๗  เหรียญกาชาดสรรเสริญ** 
     2.4.2๘  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันที่ 1** 
      2.4.2๙  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันที่ 2** 
     2.4.๓๐  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันที่ 3** 



* เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่พ้นสมัยการพระราชทานแล้ว ทายาทไม่สามารถนํามาประดับได้ 
** ประดับได้เฉพาะผู้ได้รับพระราชทาน 
*** ประดับได้เฉพาะผู้ได้รับตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ต้องเป็นไปตามหมายกําหนดการท่ี
สํานักพระราชวังระบุ หรือตามกําหนดนัดหมายของทางราชการระบุ โดยพิจารณาความเหมาะสมหลาย
ประการประกอบกันแล้ว เช่น ความเหมาะสมด้านสถานที่ พิธีการ (เป็นการเข้าเฝ้าฯ ตามปกติหรือวาระพิเศษ) 
หรือบุคคล (เป็นงานพระราชทานเพลิงศพผู้ใด) เป็นต้น 
 การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

  1.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทาน  มิให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ก่อนเวลาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทาน 
   หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานแล้ว  แต่ไม่สามารถเข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทานได้  จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์น้ันได้  นับต้ังแต่ผ่านพ้นพิธีพระราชทานแล้ว  เว้นแต่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่อไป 
   หากมีความจําเป็นไม่สามารถรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพิธีพระราชทาน
ได้ในกรณีใดก็ตาม  จะประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ันได้  นับต้ังแต่สิ้นสุดพิธีพระราชทาน 

  2.  การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชนดิมีสายสะพาย (บุรุษและสตรี)   
   กรณีหมายกําหนดการหรือกําหนดนัดหมายของทางราชการ ระบุชนิดของสายสะพาย  ให้
สวมสายสะพายตามท่ีหมายกําหนดการระบุ  โดยประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดของแต่ละ
ตระกูลที่ได้รับพระราชทานตามลําดับ  ผู้ที่มิได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีหมายกําหนดการ
ระบุไว้หรือกําหนดนัดหมายของทางราชการ  ให้สวมสายสะพายช้ันสูงสุดหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุด 
ที่ได้รับพระราชทาน 
   กรณีหมายกําหนดการหรือกําหนดนัดหมายของทางราชการ มิได้ระบุชนิดของสายสะพาย  
ให้สวมสายสะพายที่ลําดับเกียรติสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน  โดยมีวิธีปฏิบัติ  ดังน้ี 
    2.1  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  -  สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
    2.2  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)  -  สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
    2.3  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  -  สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
    2.4  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  -  สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
   ทั้งน้ี  หากมิได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย  ให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลําดับเกียรติสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน   

   3.  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบสวมคอ  ซึ่งเป็น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานให้แก่ บุรุษ ได้แก่ 
    3.1  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
    3.2  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
    3.3  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
    3.4  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 



    โดยเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ลําดับที่ ๒.๑ และ ๒.๒  มีดาราประกอบ ส่วนลําดับที่ ๒.๓ 
และ ๒.๔  ไม่มีดาราประกอบ  มีวิธีประดับโดยให้คล้องแพรแถบไว้ในปกคอเสื้อ ให้ห่วงและแพรแถบห้อยดวง
ตราลอดออกมานอกเสื้อระหว่างตะขอตัวล่างที่ขอบคอเสื้อกับดุมเม็ดแรกพองาม และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรา
จรดขอบล่างของคอเสื้อ  หากได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชนิดสวมคอมากกว่า ๒ ดวง  เพ่ือความ
เหมาะสมและสวยงามควรประดับเพียง ๒ ดวง  โดยประดับดวงตราท่ีมีลําดับเกียรติรองลงมาให้แพรแถบลอด
ออกมาจากรังดุมเม็ดที่สอง ให้แพรแถบอยู่ใต้ดุม  ส่วนวิธีประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดน้ี (เฉพาะ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีดารา)  ให้ประดับที่อกเสื้อเบ้ืองซ้าย  
   

 
ตัวอย่างแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญพระราชทานเป็นท่ีระลึก 

 
   4.  การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อ ซึ่ง
เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานให้แก่ บุรุษ ได้แก่  
    4.๑  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
    4.๒  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
    4.๓  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
    4.๔  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)  
    โดยให้ประดับไว้ที่เหนือปกกระเป๋าเสื้อเบ้ืองซ้ายตํ่ากว่าแนวรังดุมเม็ดแรกลงมา     
ให้ดวงตราอยู่ระหว่างขอบบนปกกระเป๋าพองาม  และหากประดับต้ังแต่สองดวงข้ึนไป  ให้เรียงลําดับเกียรติ
จากด้านรังดุมไปปลายบ่าซ้าย 

   5.  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบประดับที่หน้าบ่าเสื้อ  
ซึ่งเป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานให้แก่ สตรี ได้แก่ 
    5.1  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
    5.2  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
    5.3  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
    5.4  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
    5.๕  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
    5.๖  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
    5.๗  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
    5.๘  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)  
    โดยให้ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม  และหากประดับต้ังแต่สองดวงขึ้นไป 
ให้ประดับดวงตราท่ีมีลําดับเกียรติรองมาในระดับตํ่ากว่าดวงตราท่ีมีลําดับเกียรติสูงกว่า  โดยเรียงลําดับจาก
ด้านรังดุมลดหลั่นไปปลายบ่าซ้าย  ส่วนการประดับดารา (เฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีดารา)  ให้ประดับที่
อกเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม   



   6.  การประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เหรียญจักรพรรดิมาลา) 
    6.๑  เหรียญราชอิสริยาภรณ์สําหรับบุรุษ  ให้ปฏิบัติตามวิธีประดับตามข้อ ๓ 
    6.๒  เหรียญราชอิสริยาภรณ์สําหรับสตรี  ให้ปฏิบัติตามวิธีประดับตามข้อ ๔ 

  ทั้งน้ี  การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์จะยึดแนวรังดุมเป็นหลัก  
โดยเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลําดับเกียรติสูงจะเรียงลําดับจากแนวรังดุมออกไป
ปลายบ่าซ้ายตามลําดับ 

   7.  การประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชนิดที่มีดารา  กับเคร่ืองแบบเต็มยศ
หรือครึ่งยศของบุรุษ  จะประดับที่อกเสื้อเบ้ืองซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า  ส่วนเครื่องแบบเต็มยศหรือครึ่งยศ
ของสตรี  กรณีผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หลายตระกูลและมีดาราหลายดวง  มีวิธีประดับตาม
ความเหมาะสมและสวยงามกับสายสะพายที่จะสะพายจากบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย  หรือจากบ่าซ้ายเฉียงลง
ทางขวา ได้หลายแบบ ดังน้ี 
    7.๑  การประดับดารา ๒ ดวง 
      - แบบที่ ๑   
       ๑)  ดาราดวงแรก ประดับที่อกเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม 
       ๒)  ดาราดวงที่สองที่มีลําดับเกียรติรองลงมา ประดับในระดับตํ่ากว่าดารา
ดวงแรกเย้ืองไปทางซ้าย 

 
      - แบบที่ ๒ 
       ๑) ดาราดวงแรก ประดับที่อกเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม 
       ๒) ดาราดวงที่สองที่มีลําดับเกียรติรองลงมา ประดับในแนวเดียวกับดวง
ดาราเย้ืองไปทางซ้าย 

 
 
 
 
 



      - แบบที่ ๓ 
       ๑) ดาราดวงแรก ประดับที่อกเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม 
       ๒) ดาราดวงที่สองท่ีมีลําดับเกียรติรองลงมา ประดับในระดับตํ่ากว่าดารา
ดวงแรกในแนวดิ่ง (ดาราดวงที่สองอยู่ตรงกับดาราดวงแรก) 

 

    7.๒  การประดับดารา ๓ ดวง 
      - แบบที่ ๑  
       ๑) ดาราดวงแรกที่มีลําดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม  
       ๒) ดาราดวงที่มีลําดับเกียรติสูงเป็นลําดับสอง ประดับในระดับตํ่ากว่าดารา
ดวงแรกในแนวดิ่ง (ดาราดวงที่สองอยู่ตรงกับดาราดวงแรก) 
       ๓) ดาราดวงที่มีลําดับเกียรติสูงเป็นลําดับสาม ประดับในแนวเดียวกับดารา
ดวงที่สองเย้ืองไปทางซ้าย 

 
      - แบบที่ ๒  
       ๑) ดาราดวงแรกที่มีลําดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม  
       ๒) ดาราดวงที่มีลําดับเกียรติสูงเป็นลําดับสอง ประดับในระดับตํ่ากว่าดารา
ดวงแรกเย้ืองไปทางซ้าย 
       ๓) ดาราดวงที่มีลําดับเกียรติสูงเป็นลําดับสาม ประดับในระดับตํ่ากว่าดารา
ดวงที่สองเย้ืองไปใกล้แนวรังดุม 

 



      - แบบที่ ๓  
       ๑) ดาราดวงแรกที่มีลําดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม  
       ๒) ดาราดวงที่มีลําดับเกียรติสูงเป็นลําดับสอง ประดับในแนวเดียวกับดารา
ดวงแรกเย้ืองไปทางซ้าย 
       ๓) ดาราดวงที่มีลําดับเกียรติสูงเป็นลําดับสาม ประดับในระดับตํ่ากว่าดารา
ทั้งสองดวงข้างต้น  โดยให้มีระยะห่างจากดาราดวงแรกเท่ากับดาราดวงที่สอง 

 

      - แบบที่ ๔  
       ๑) ดาราดวงแรกที่มีลําดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม  
       ๒) ดาราดวงที่มีลําดับเกียรติสูงเป็นลําดับสอง ประดับในระดับตํ่ากว่าดารา
ดวงแรกเย้ืองไปทางซ้าย 
       ๓) ดาราดวงที่มีลําดับเกียรติสูงเป็นลําดับสาม ประดับในระดับตํ่ากว่าดารา
ดวงที่สองเย้ืองไปทางซ้าย 

 
    นอกจากน้ี  ยังสามารถประดับได้ตามรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมและสวยงามอีก  โดยยึด
หลักให้ดาราที่มีลําดับเกียรติสูงสุดอยู่บนสุด  กรณีประดับดาราดวงที่สองในระดับเดียวกัน  ดาราดวงแรกที่มี
ลําดับเกียรติสูงสุดจะต้องอยู่ใกล้แนวรังดุม ทั้งน้ี ให้รวมถึงกรณีประดับดารามากกว่า ๓ ดวงขึ้นไปด้วย 

 

 การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน 

 เครื่องหมายเข็มพระราชทาน  เป็นเครื่องหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็น 
เข็มที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการและคณะบุคคลต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเฉลิม  
พระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี  เช่น   



                             
เข็มท่ีระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

 

 
เข็มท่ีระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

 

เข็มท่ีระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 



 
 การประดับเคร่ืองหมายเข็มพระราชทานกับเคร่ืองแบบ มีวิธีการดังน้ี 

  1.  เครื่องแบบปฏบิตัริาชการ (สกีากี)   
    - บุรษุ   
     ให้ประดับเคร่ืองหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบ้ืองขวาเหนือปากกระเป๋าเสื้อ 
(เหนือป้ายช่ือ)  
    - สตร ี   
     ให้ประดับเช่นเดียวกับบุรุษ 

  2.  เครื่องแบบพธิกีาร (ปกติขาว ครึ่งยศและเต็มยศ) 
    - บุรษุ   
     ให้ประดับเคร่ืองหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบ้ืองขวาเหนือปากกระเป๋าเสื้อ 
    - สตร ี   
     ให้ประดับเคร่ืองหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบ้ืองขวาเหนือปากกระเป๋าเสื้อ  โดย
อยู่ในระดับเทียบเคียงกับบุรุษ 
 
 ทั้งนี้  ห้ามประดบัเคร่ืองหมายเข็มพระราชทานในงานอวมงคล เช่น งานศพ 
 
 
 ตัวอย่างภาพแสดงการแต่งเครื่องแบบ 
 

 เครื่องแบบเต็มยศ (ม.ป.ช. และม.ว.ม.)   

                              บรุุษ                                                      สตร ี

           
 
 
 



 เครื่องแบบเต็มยศ (ม.ว.ม. และ ป.ช.)   

                              บรุุษ                                                      สตร ี

            
 
 

 เครื่องแบบเต็มยศ (ป.ช. และ ป.ม.)   

                              บรุุษ                                                      สตร ี

         
 
 
 
 



 เครื่องแบบเต็มยศ (ป.ม. และ ท.ช.)   

                              บรุุษ                                                      สตร ี

         
 
 

 เครื่องแบบเต็มยศ (ท.ช. และ ท.ม.)   

                              บรุุษ                                                      สตร ี

          
 



 เครื่องแบบเต็มยศ (ท.ม. และ ต.ช.)   

                              บรุุษ                                                      สตร ี

       
 

 เครื่องแบบเต็มยศ (ต.ม. และ จ.ช.)   

                              บรุุษ                                                      สตร ี

           
 
 
 
 



 เครื่องแบบเต็มยศ (จ.ช. และ จ.ม.)   

                                                             สตร ี

 
 
 

 เครื่องแบบเต็มยศ (บ.ช. และ บ.ม.)   

                                                          บุรษุ 
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