
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุ งระ เบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี   ว าด วยการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  อาศัยอํานาจตามความใน 
มาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรี  
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระ เบี ยบนี้ เ รี ยกว า   “ระเบียบสํ านักนายก รัฐมนตรี   ว าด วยการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๔ ระเบียบนี้กําหนดใหใชแกบุคคลทั่วไป  และการประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ของบุคคลผูที่มีกฎหมายหรือขอบังคับของทางราชการใหมีเคร่ืองแบบเฉพาะ   สวนการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณของพระบรมวงศานุวงศใหเปนไปตามพระราชนิยม” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๒ เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดประดับหนาอกเสื้อ   ชนิดคลองคอไมมีดารา  และ 
ชนิดคลองคอมีดารา  สําหรับพระราชทานแกบุรุษ  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดประดับหนาอกเสื้อ   ใหประดับไวเหนือปกกระเปาเสื้อ 
เบื้องซายต่ํากวาแนวรังดุมเม็ดที่หนึ่งลงมา  โดยใหดวงตราอยูระหวางขอบบนปกกระเปาเส้ือพองาม 
และใหเรียงลําดับเกียรติจากดานรังดุมไปทางเบื้องซาย 

(๒) เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอไมมีดารา  ใหคลองไวในปกเสื้อโดยใหหวงและ 
แพรแถบหอยดวงตราออกมานอกเสื้อระหวางตะขอตัวลางที่ขอบคอเสื้อกับกระดุมเม็ดที่หน่ึงพองาม    
และใหสวนสูงสุดของดวงตราจรดขอบลางของคอเสื้อ   หากไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ชนิดคลองคอมากกวา  ๒  ดวง  เพ่ือความเรียบรอยสวยงาม  ควรประดับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุด
ที่ไดรับพระราชทานเพียง  ๒  ดวง  โดยประดับดวงตราของเครื่องราชอิสริยาภรณที่มีลําดับเกียรติสูง  
เปนลําดับที่สอง  ใหแพรแถบลอดออกมาระหวางกระดุมเม็ดที่สองกับขอบลางของรังดุมพองาม 

(๓) เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอมีดารา  การประดับดวงตราใหปฏิบัติเชนเดียวกับ  (๒)  
สวนดาราใหประดับไวที่อกเส้ือเบื้องซายระดับใตชายปกกระเปา 

้หนา   ๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



กรณีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอมีดารามากกวา   ๑  ดวง   
เพ่ือความเรียบรอยสวยงาม  ควรประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตราเดียวกับดวงตราที่คลองคอ
เพียง  ๒  ดวง  โดยใหประดับดาราในลําดับเกียรติที่สูงกวาตามวรรคหนึ่ง  สวนดาราท่ีมีลําดับเกียรติสูง
เปนลําดับที่สองใหประดับในระดับต่ํากวาหรือเยื้องไปเบื้องซายพองาม 

ขอ ๑๓ เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดประดับหนาบาเสื้อไมมีดาราและชนิดประดับหนาบาเสื้อ
มีดารา  สําหรับพระราชทานแกสตรี  ใหประดับดวงตราโดยใชแพรแถบแบบบุรุษ   และประดับ 
โดยเทียบเคียงในตําแหนงและระดับเดียวกับบุรุษ  ตามขอ  ๑๒   

กรณีการประดับดวงตราโดยคลองคอแบบบุรษุ  ใหแพรแถบลอดออกจากปกเสื้อตวัใน  ดวงตรา
ทับผาผูกคอ  และสวนสูงสุดของดวงตราจรดเง่ือนผาผูกคอ  หากไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มากกวา  ๒  ดวง  เพ่ือความเรียบรอยสวยงาม  ควรประดับดวงตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุด 
ที่ไดรับพระราชทานเพียง  ๒  ดวง  โดยประดับดวงตราของเครื่องราชอิสริยาภรณที่มีลําดับเกียรติสูง 
เปนลําดับที่สองใหอยูต่ํากวาดวงตราของเครื่องราชอิสริยาภรณที่มีลําดับเกียรติสูงเปนลําดับที่หนึ่ง 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับสตรี   ตามขอ  ๒๓  (๒)  
และขอ  ๒๘  วรรคสอง  (๒)” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๔  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๔  วรรคหน่ึง  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๔ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับเครื่องแบบครึ่งยศ  ใหประดับเชนเดียวกบั
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับเครื่องแบบเต็มยศ  สวนผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพายใหประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ  แตไมสวมสายสะพายและไมสวมสายสรอย” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 
นายกรฐัมนตรี 

้หนา   ๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

soc.go.th
0 2280 9000

กรณีแตงเคร่ืองแบบเต็มยศและคร่ึงยศ

ตอ 1862, 1863

ตัวอยางการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณของสตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดมีสายสะพาย
เชน ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.  

ประดับดารา ดวงตรา 
และสวมสายสะพายเชนเดิม
เหรียญราชอิสริยาภรณ
เชน เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญที่พระราชทานเปนที่ระลึก
ในโอกาสตาง ๆ 
ใหประดับโดยใชแพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอมีดารา
เชน ท.ช., ท.ม. (เดิมประดับหนาบาเสื้อมีดารา)

ดวงตรา หอยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยใหดวงตรา
ทับผาผูกคอ และใหสวนสูงสุดของดวงตรา 
จรดเง่ือนผาผูกคอ กรณีไดรับพระราชทาน
มากกวา 2 ดวง ควรประดับเพียง 2 ดวง 
โดยใหดวงตราที่มีลําดับเกียรติรองลงมา 
อยูต่ํากวาดวงตราที่มีลําดับเกียรติสูงกวา
ดารา ประดับอกเสื้อเบื้องซายเชนเดิม

เครื่องราชอิสรยิาภรณชนิดประดับอกเสื้อ
เชน จ.ช., จ.ม., บ.ช., บ.ม., ร.ท.ช., ร.ท.ม., ร.ง.ช., ร.ง.ม.

หอยกับแพรแถบแบบบุรุษ 
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
รวมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ
และเหรียญที่พระราชทาน
เปนที่ระลึกในโอกาสตาง ๆ

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
เชนเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
แตไมสวมสายสะพาย

เครื่องแบบเต็มยศ เคร่ืองแบบครึ่งยศ

เหรียญราชอิสริยาภรณ 
ใหประดับโดยใชแพรแถบแบบบุรุษ

ที่ไดรับพระราชทาน  และยังไมเคยไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณเหมือนกัน)

เครื่องราชอิสรยิาภรณชนิดคลองคอไมมีดารา
เชน ต.ช., ต.ม. (เดิมประดับหนาบาเสื้อ)

ดวงตรา หอยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยใหดวงตรา
ทับผาผูกคอ และใหสวนสูงสุดของดวงตรา 
จรดเงื่อนผาผูกคอ 
กรณีไดรับพระราชทานมากกวา 2 ดวง 
ควรประดับเพียง 2 ดวง 
ใหดวงตราที่มีลําดับเกียรติรองลงมา 
อยูต่ํากวาดวงตราที่มีลําดับเกียรติสูงกวา
เหรียญราชอิสริยาภรณ
ใหประดับโดยใชแพรแถบแบบบุรุษ

เคร่ืองแบบเต็มยศและคร่ึงยศ 
(ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณเหมือนกัน)

ผูที่ยังไมเคยไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

ประดับแพรแถบ
เหรียญที่พระราชทานเปนที่ระลึก
ในโอกาสตาง ๆ แบบบุรุษ 
ทีอ่กเสื้อเบื้องซาย 

เคร่ืองแบบเต็มยศและคร่ึงยศ 

เหรียญราชอิสริยาภรณ
เชน เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญที่พระราชทานเปนที่ระลึก
ในโอกาสตาง ๆ 
ใหประดับโดยใชแพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณเหมือนกัน)

* ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เสื้อเครื่องแบบพิธีการ มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห 3 ดุม หรือ 5 ดุม ตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรี
ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน



สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

soc.go.th
0 2280 9000
ตอ 1862, 1863

ตัวอยางการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณ

เครื่องราชอิสรยิาภรณชนิดมีสายสะพาย
เชน ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.  

ประดับดารา ดวงตรา 
และสวมสายสะพายเชนเดิม
เหรียญราชอิสริยาภรณ
เชนเหรียญท่ีพระราชทาน
เปนที่ระลึกในโอกาสตาง ๆ 
ใหประดับโดยใชแพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องราชอิสรยิาภรณชนิดคลองคอมีดารา
เชน ท.ช., ท.ม. (เดิมประดับหนาบาเสื้อมีดารา)

ดวงตรา หอยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยใหดวงตรา
ทับผาผูกคอ และใหสวนสูงสุดของดวงตรา 
จรดเง่ือนผาผูกคอ กรณีไดรับพระราชทาน
มากกวา 2 ดวง ควรประดับเพียง 2 ดวง 
โดยใหดวงตราที่มีลําดับเกียรติรองลงมา 
อยูต่ํากวาดวงตราที่มีลําดับเกียรติสูงกวา
ดารา ประดับอกเสื้อเบื้องซายเชนเดิม

เครื่องราชอิสรยิาภรณชนิดประดับอกเสื้อ
เชน จ.ช., จ.ม., บ.ช., บ.ม., ร.ท.ช., ร.ท.ม., ร.ง.ช., ร.ง.ม.

หอยกับแพรแถบแบบบุรุษ 
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
รวมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ
และเหรียญที่พระราชทาน
เปนที่ระลึกในโอกาสตาง ๆ

ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
เชนเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
แตไมสวมสายสะพาย

เครื่องแบบเต็มยศ เคร่ืองแบบครึ่งยศ

เหรียญราชอิสริยาภรณ 
ใหประดับโดยใชแพรแถบแบบบุรุษ

* ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ของขาราชการการเมืองสตรี  กรณีแตงเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณเหมือนกัน)

เครื่องราชอิสรยิาภรณชนิดคลองคอไมมีดารา
เชน ต.ช., ต.ม. (เดิมประดับหนาบาเสื้อ)

ดวงตรา หอยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจากปกเสื้อตัวใน โดยใหดวงตรา
ทับผาผูกคอ และใหสวนสูงสุดของดวงตรา 
จรดเงื่อนผาผูกคอ 
กรณีไดรับพระราชทานมากกวา 2 ดวง 
ควรประดับเพียง 2 ดวง 
ใหดวงตราที่มีลําดับเกียรติรองลงมา 
อยูต่ํากวาดวงตราที่มีลําดับเกียรติสูงกวา
เหรียญราชอิสริยาภรณ
ใหประดับโดยใชแพรแถบแบบบุรุษ

เคร่ืองแบบเต็มยศและคร่ึงยศ 
(ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณเหมือนกัน)

ผูที่ยังไมเคยไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

ประดับแพรแถบ
เหรียญที่พระราชทานเปนที่ระลึก
ในโอกาสตาง ๆ แบบบุรุษ 
ทีอ่กเสื้อเบื้องซาย 

เคร่ืองแบบเต็มยศและคร่ึงยศ 

เหรียญราชอิสริยาภรณ
เชน เหรียญทีพ่ระราชทาน
เปนที่ระลึกในโอกาสตาง ๆ 
ใหประดับโดยใชแพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณเหมือนกัน)

เสื้อเครื่องแบบพิธีการ มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห 5 ดุม 
ตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเคร่ืองแบบขาราชการการเมือง พ.ศ. 2552 


