ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณไทย
ความหมายของเครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ คือ สิ่งซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จ
ความชอบ เปนของพระมหากษัตริยท รงสรางขึ้นสําหรับพระราชทานเปน
บําเหน็จความชอบ ในราชการ ที่ใชสําหรับพระราชทานแกผูกระทําความดี
ความชอบอันเปนประโยชน แกประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่
ระลึกทีพ่ ระราชทานเปนบําเหน็จ ความชอบในโอกาสตาง ๆ และที่ทรง พระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหบุคคลประดับไดอยางเครื่องราช อิสริยาภรณ ตามที่ทาง
ราชการกําหนด
ชนิดของเครือ่ งราชอิสริยาภรณที่เสนอขอพระราชทานประจําป
เครื่องราชอิสริยาภรณที่สวนราชการเสนอขอพระราชทานใหแกบุคคลตาง ๆ เปนประจําป ในวโรกาสพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบดวย
1. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
2. เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
3. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
4. เหรียญจักรพรรดิมาลา

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา มีหลัก
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใด ใหพจิ ารณาโดยรอบคอบวา
บุคคลนั้นไดกระทํา ความดีความชอบอันเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมิใชพิจารณาแตเพียงตําแหนง ระดับ ชัน้ ชัน้ ยศ หรือครบกําหนด
ระยะเวลา ที่จะขอพระราชทาน เครื่องราช อิสริยาภรณ ไดเทานั้น ทัง้ นี้ เพื่อใหบุคคลที่ไดรับพระราชทานรูสึก
ภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน อยางแทจริง และเพื่อใหเครื่องราชอิสริยาภรณ ปน
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอยางสูงดวย การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใด ชั้นตราใด แกบุคคล
ใด ใหเปนไป ตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในบัญชีทายระเบียบฯ วาดวยการขอพระราชทาน เครื่องราช สริยา
ภรณฯ พ.ศ. 2536
2. นอกจากจะพิจารณาคุณสมบัติของผูทจี่ ะเสนอขอพระราชทานตามขอ
1 แลว บุคคลที่พงึ ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร
2. จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย คือ - มีสัญชาติไทย
•

•

เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอ
สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง และ
เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาต ใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตอง รับ
โทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต เปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ

3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะเสนอขอปติดกันมิได เวนแต กรณี ดังนี้
(1) เปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในบัญชีทายระเบียบฯตางบัญชีกัน
(2) ระเบียบกําหนดหลักเกณฑไวเปนการเฉพาะวาใหขอพระราชทานไดทุกป
(3) เปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน กลาวคือ ปฏิบัติหนาที่ ฝาอันตราย หรือ
ปฏิบัติงาน นอกเหนือ หนาที่เพิม่ ขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งเปนงานสําคัญยิ่ง และเปนผลดีแก ราชการหรือสาธารณชน
หรือคิดคนสิ่ง หรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปน ผลสําเร็จ โดยใหระบุความดี
ความชอบใหเห็นเดนชัดวา ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนยงิ่ ประการใด เมื่อใด และไดผลดี
อยางไร
4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขามชัน้ ตรามิได ยกเวน การขอพระราชทานเปน
กรณีพิเศษ ทีม่ ีความดีความชอบดีเดน ตามขอ 3 (3)

5. การเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณครั้งแรก ขาราชการจะตองมีระยะเวลารับราชการ
ติดตอกันมาแลว ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวนั เริม่ เขารับราชการ จนถึง วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ของปที่ขอ พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน (นับถึง 6 ต.ค.ของปที่ขอ)
6. ลูกจางประจําของสวนราชการ จะตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 8 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวนั เริม่ จาง จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของป ที่ขอพระราชทานไมนอ ยกวา 60
วัน (นับถึง 6 ต.ค.ของปที่ขอ)
ในการนับระยะเวลาตามขอ 5 และ 6 และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ
สําหรับ เลื่อนชั้นตราใหสงู ขึน้ นัน้ ใหถือตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในบัญชีทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณฯ พ.ศ. 2536
หากขาราชการหรือลูกจางประจํา ถูกลงโทษทางวินัยในปใด ใหเพิม่ กําหนดระยะ เวลาการขอพระราชทานอีก
1 ป ยกเวน โทษภาคทัณฑ
7. ในกรณีที่ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ ตองพนจากการปฏิบัติหนาที่ เพราะเกษียณอายุในปใด
ใหมีสิทธิไดรับ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในปทพี่ น จากการปฏิบัติหนาทีน่ นั้
ดวย

การเสนอขอพระราชทานใหแกบุคคลบางประเภท (ผูทําคุณประโยชน)
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับชาวตางประเทศ ใหเสนอขอ พระราชทานไดเมื่อชาว
ตางประเทศนัน้ ไดกระทําคุณประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางยิ่ง โดย ใหกระทรวง ทบวง กรม ที่ไดรับ
ประโยชนหรือเกี่ยวของมากที่สุด เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับผูวายชนม ใหกระทรวง ทบวง กรม ที่ไดรับประโยชน
หรือเกี่ยวของ มากที่สุดเสนอขอพระราชทานไดเมื่อผูวายชนมไดเคยกระทํา คุณประโยชนเปนอยางยิ่ง
การเสนอขอพระราชทานสําหรับบุคคลทั้ง 2 ประเภทนี้ จะเสนอขอตามคราวแหงความชอบ และตาม
เหตุการณเปนกรณี ๆ ไป

การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 บัญญัติใหมี เหรียญจักรพรรดิ
มาลา เพื่อ พระราชทานใหแกขาราชการฝายพลเรือนที่รบั ราชการมาดวยความ เรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา
25 ป โดยไมเคย ไดรับโทษทางวินัย การนับเวลาในการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหนับเวลา
ราชการทั้งหมดรวมกัน หากเขารับ ราชการกอนอายุครบ 18 ปบริบูรณ ใหนับตั้งแตวนั อายุครบ 18 ปบริบูรณ
เปนตนไป ทัง้ นี้จะตอง จัดทําประวัติการรับราชการ ประกอบการขอพระราชทาน โดยใหเรียงลําดับ การรับ
ราชการตั้งแตเขารับราชการจนครบ 25 ปบริบูรณ

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
แบงออกเปน 8 ชั้นคือ
ลําดับ ชื่อ
ชั้น
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ
ชั้น มหาปรมาภรณ
สูงสุด ชางเผือก

ชื่อยอ

ลักษณะเหรียญ

ภาพการแตง
กาย

การประดับ

(ม.ป.ช.)

ชั้นสูงสุด

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณชางเผือก

(ป.ช.)

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณชางเผือก

(ท.ช.)

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณชางเผือก

(ต.ช.)

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณชางเผือก

(จ.ช.)

ชั้นที่ 4

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณชางเผือก

(บ.ช.)

ชั้นที่ 5

ชั้นที่ 6 เหรียญทองชางเผือก

(ร.ท.ช.)

ชั้นที่ 6

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินชางเผือก

(ร.ง.ช.)

ชั้นที่ 7

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก
มหาปรมาภรณชางเผือก ประกอบดวย ดวงตรา ดารา และสายสะพาย
สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรานีห้ อยกับสายสายสะพายแพรแถบ กวาง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้ว
เหลือง ริ้วน้ําเงินขนาดเล็กควบคั่น ทัง้ สองขาง สะพายบายซายเฉียงลงทางขวา
สําหรับพระราชทานสตรีการประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณชางเผือก รวมกับดารามหาวชิร
มงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ ในเครื่องแบบเต็มยศ ขาราชการพลเรือน ใชกับสตรี
การประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณชางเผือก รวมกับดารามหาวชิรมงกุฎ และทุติยจุลจอมเกลา
ผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับที่หนาบาซาย ในชุดไทยบรมพิมาน

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณชางเผือก
สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรานีห้ อยสายสะพาย แพรแถบกวาง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลือง
น้ําเงิน ขนาดใหญควบคั่น ทั้งสองขางสะพายบาขวาเฉียงลงทางซาย
สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา และดารา มีขนาดยอมกวาสายสะพาย กวาง 7.5 เซนติเมตร สะพายบาขวา
เฉียงลงทางซาย
การประดับดาราและสายสะพาย ประถมาภรณชางเผือกรวมกับ ดาราประถมาภรณมงกุฎไทย ในชุดไทย
บรมพิมาน

ชั้นที่ 2 ทวีตยิ าภรณชางเผือก
ดวงตรานีห้ อยกับแพรแถบกวาง 4 เซนติเมตร สําหรับสวมคอ
สําหรับพระราชทานบุรุษ ดารา เหมือนอยางดาราประถมาภรณชางเผือก สําหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย
สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตราและดาราขนาดยอมกวา ดวงตราใชหอยกับแพรแถบ ผูกเปนรูปแมลงปอ
ประดับเสื้อที่หนาบาซาย

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณชางเผือก
สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา เหมือนอยางทวีตยิ าภรณชางเผือก หอยกับแพรแถบกวาง 4 เซนติเมตร
สําหรับสวมคอ ไมมีดารา
สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตราเหมือนอยางทวีติยาภรณชางเผือก แตมีขนาดยอมกวา หอยกับแพรแถบผูก
เปนรูปแมลงปอ ประดับที่เสือ้ หนาบาซาย ไมมีดารา

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณชางเผือก
สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตราเหมือนอยางตริยาภรณชางเผือก แตมีขนาดยอมกวา หอยกับแพรแถบกวาง
3 เซนติเมตร มีดอกไมจีบประดับ บนแพรแถบประดับทีอ่ กเสื้อเบื้องซาย
สําหรับพระราชทานสตรี มีลักษณะเชนเดียวกัน แตแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย
ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณชา งเผือก
สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา อยางเดียวกับจัตุรถาภรณชางเผือก ไมมีดอกไมจบี บนแพรแถบ
สําหรับพระราชทานสตรี มีลักษณะเชนเดียวกัน แตแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย
ชั้นที่ 6 เหรียญทองชางเผือก
สําหรับพระราชทานบุรุษ เปนเหรียญเงินกะไหลทอง รูปกลม ดานหนาเปนรูปชางเผือกอยูในดอกบัวบาน
ดานหลังเปนอักษรพระปรมาภิไธยยอ ม.ป.ร. เบื้องบน มีพระมหามงกุฎ เหรียญนี้หอยกับแพรแถบกวาง 3
เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย
สําหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเชนเดียวกับที่พระราชทานฝายหนา แพรแถบผูกเปนรูป
แมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินชางเผือก
สําหรับพระราชทานบุรุษ เปนเหรียญเงินกะไหลเงิน รูปกลม ดานหนาเปนรูปชางเผือกอยูในดอกบัวบาน
ดานหลังเปนอักษรพระปรมาภิไธยยอ ม.ป.ร. เบื้องบน มีพระมหามงกุฎ เหรียญนี้หอยกับแพรแถบกวาง 3
เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย
สําหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย

เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
แบงออกเปน 8 ชั้น
ลําดับ
ชื่อ
ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ

ชื่อยอ

ชั้น
มหาวชิรมงกุฎ
สูงสุด

(ม.ว.ม.)

ชั้นสูงสุด

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณมงกุฎไทย

(ป.ม.)

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย

(ท.ม.)

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณมงกุฎไทย

(ต.ม.)

ชั้นที3่

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย

(จ.ม.)

ชั้นที่ 4

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณมงกุฎไทย

(บ.ม.)

ชั้นที่ 5

ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย

(ร.ท.ม.)

ชั้นที่ 6

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย

(ร.ง.ม.)

ชั้นที่ 7

ลักษณะเหรียญ

ภาพการแตง
กาย

การประดับ

ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ
มหาวชิรมงกุฎสําหรับบุรุษ การแตงกายเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ประดับ
ดารามหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณชา งเผือก และประดับเหรียญราชอิสริยาภรณตาง ๆ
มหาวชิรมงกุฎสําหรับสตรี การแตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ขาราชการพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ
ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่หนาบาซาย
การแตงกายชุดไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ
ชางเผือก และตติยจุลจอมเกลา ที่หนาบาซาย

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณมงกุฎไทย
สําหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบดวยดวงตรา ดารา และสายสะพาย
ดวงตรานี้ ใชประดับหอยกับสายสะพายสีน้ําเงินขอบสีเขียว มีรวิ้ สีเหลือง ริ้วสีแดงขนาดใหญควบคั่นทัง้ สอง
ขาง ขนาดกวาง 10 เซนติเมตร สะพายบาขวาเฉียงลงทางซาย
ดารา ดานหนามีลักษณะอยางดวงตรา แตไมมีรูปจุลมงกุฎ ดานหลังเปนพืน้ สีทองเกลี้ยง ดารานี้ใชประดับอก
เสื้อเบื้องซาย
สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารามีลกั ษณะเชนเดียวกับ พระราชทานบุรุษ แตมีขนาดยอมกวา สวน
สายสะพายสําหรับพระราชทาน สตรีมีขนาดกวาง 7.5 เซนติเมตร
การแตงกายชุดไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายประถมาภรณมงกุฎไทย ดาราประถมาภรณมงกุฎไทย ดารา
ทวีติยาภรณชางเผือก และดวงตราทวีติยาภรณชางเผือก ทีห่ นาบาซาย

ชั้นที่ 2 ทวีตยิ าภรณมงกุฎไทย
สําหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบดวย ดวงตรา ดารา และแพรแถบสวมคอ
ดวงตรา ดานหนามีลักษณะดวงตราเหมือนอยางดวงตราประถมาภรณมงกุฎไทย แตดานหลังไมมีลวดลาย
เปนพืน้ สีทองเกลี้ยง ใชประดับหอย กับแพรแถบสีนา้ํ เงิน ขอบสีเขียว ขนาดกวาง 4 เซนติเมตร ที่ริมมีริ้วสี
เหลือง ริ้วสีแดงคั่นทั้งสองขาง สําหรับสวมคอ
ดารา มีลกั ษณะดาราอยางเดียว กับดาราประถมาภรณมงกุฎไทย ดารานี้ใชประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย
สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารา มีลักษณะเหมือนอยางที่พระราชทานบุรุษ แตมีขนาดยอมกวา ดวง
ตราสําหรับพระราชทานสตรี ใชหอยกับแพรแถบ ผูกเปนรูปแปลงปอ ใชประดับเสื้อทีห่ นาบาซาย
ชั้นที่ 3 ตริตาภรณมงกุฎไทย
สําหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบดวย ดวงตรา และแพรแถบ
ดวงตรา มีลักษณะอยางเดียวกัน กับดวงตราทวีติยาภรณมงกุฎไทย หอยกับแพรแถบใชสวมคอ
สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา มีลักษณะเหมือนอยางบุรุษ แตมีขนาดยอมกวา หอยกับแพรแถบผูกเปนรูป
แมลงปอ ใชประดับเสื้อที่หนาบาซาย
ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรามีลักษณะเหมือนดวงตรา ทวีติยาภรณมงกุฎไทย แตมีขนาดยอม
กวา
หอยแพรแถบสีน้ําเงินขอบสีเขียว มีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงคัน่ บนแพรแถบมีดอกไมจีบ ใชประดับที่อก
เสื้อเบื้องซาย
สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรามีขนาดเทากัน แตใชหอยกับแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ใชประดับ
เสื้อที่หนาบาซาย

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณมงกุฎไทย
สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา และแพรแถบอยางจัตรุ ถาภรณมงกุฎไทย แตไมมีดอกไมจีบ ใชประดับที่อก
เสื้อเบื้องซาย
สําหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญเหมือนที่พระราชทานฝายหนา แตแพรแถบเปลี่ยนเปนผูกรูปแมลงปอ ใช
ประดับเสื้อที่หนาบาซาย

ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย
สําหรับพระราชทานบุรุษ เปนเหรียญเงินกะไหลทอง ลักษณะกลม ดานหนาเปนรูปพระมหามงกุฎ ในลาย
หวานลอม ดานหลังเปนอักษรพระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. เบื้องบนมีจลุ มงกุฎหอยกับแพรแถบ ขนาดกวาง 3
เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย
สําหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเหมือนทีพ่ ระราชทานบุรษุ แตแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ใช
ประดับเสื้อที่หนาบาซาย

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย
สําหรับพระราชทานบุรุษ เปนเหรียญเงิน ลักษณะ ลวดลาย และแพรแถบ เหมือนอยางเหรียญทอง
สําหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเหมือนทีพ่ ระราชทานบุรษุ แตแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ใช
ประดับเสื้อที่หนาบาซาย เชนเดียวกัน

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับตามลําดับในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องลําดับเกียรติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ และตามกําหนดนัดหมายของทางราชการ และ หมายกําหนดการจากสํานักพระราชวัง
ในทีน่ ี้ จะขอกลาวเฉพาะ การประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ชางเผือก และ มงกุฎไทย ดังนี้
1. สายสะพาย ประกอบดวยชัน้ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., และ ป.ม.
ผูไดรับพระราชทานจะสามารถประดับไดหลังจากการเขาเฝาฯ รับพระราชทานในพิธีที่กาํ หนด สวนผูที่ไมได
เขาเฝาฯ รับพระราชทานในวันพิธี จะสามารถประดับไดตอเมื่อพนพิธพี ระราชทานเครื่องราชฯ ดังกลาว เครื่อง
ราชฯ ชั้นสายสะพาย จะประกอบดวยแพรแถบ(สายสะพาย) และดวงดารา
การสวมสายสะพายบุรุษ และ สตรี
- ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. จะสวมสายสะพายบาซายเฉียงขวา
- ป.ช. และ ป.ม. จะสวมสายสะพายบาขวาเฉียงซาย
การประดับดารา
ใหประดับไวทอี่ กเสื้อเบื้องซายระดับใตชายปกกระเปา โดยใหเรียงลําดับสูงและต่ําในแนวเดียวกัน หรือเยื้อง
กันไปทางเบื้องซาย
2. ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประกอบดวย ท.ช., ท.ม., ต.ช., ต.ม., จ.ช., จ.ม., บ.ช.,และ บ.ม.
เครื่องราชฯ ชัน้ ท.ช. และ ท.ม. จะมีดาราเพื่อไวประดับดวย สวนชัน้ อืน่ ๆ จะมีเฉพาะแพรแถบ หอยดวงตรา
เทานัน้ จะสามารถประดับไดเมื่อไดรับการประกาศนามในราชกิจจานุเบกษาแลว
การประดับ
บุรุษ ท.ช., ท.ม., ต.ช. และ ต.ม. ประดับโดยสวมแพรแถบคลองคอ โดยใหหว งและ แพรแถบหอยดวงตรา
ออกมานอกเสือ้ ระหวางกระดุมเม็ดทีห่ นึง่ กับขอขางลางที่ ขอบคอเสื้อพองาม และใหประดับดวงตราที่มี
ลําดับรองลงมาไวระดับ กระดุมเม็ดที่สอง โดยใหแพรแถบลอดออกมาระหวางกระดุมและขอบลางของรังดุม
พองาม
สตรี ใหประดับแพรแถบหอยดวงตราที่หนาบาซายทั้งหมด ทุกชั้น สวนเฉพาะ ท.ช. และ ท.ม. ทีมดี าราดวย
นั้น ใหประดับเหมือนบุรุษ
การแตงกายที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องหมายแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ และ
เครื่องหมายทีใ่ ชเปนดุมเสื้อ

1. การแตงกายที่ตอ งประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องแบบเต็มยศ (เสื้อขาว/กางเกงดํา)
เครื่องแบบเต็มยศบุรุษ ประดับดาราและสายสะพาย มหาปรมาภรณชางเผือกและดารามหาวชิรมงกุฎ
เครื่องแบบเต็มยศสตรี ประดับดาราและสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณชางเผือก และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาทีห่ นาบาซาย
เครื่องแบบครึ่งยศ (เสื้อขาว/กางเกงดํา)
เครื่องแบบครึ่งยศบุรุษ ประดับดารามหาปรมาภรณชางเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญราช
อิสริยาภรณ ตาง ๆ ไมสวมสายสะพาย
เครื่องแบบครึ่งยศสตรี ประดับดารามหาปรมาภรณชางเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ไมสวมสายสะพาย
2. การแตงกายประดับเครื่องหมายแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ จะประดับกับ
เครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ
เครื่องแบบปกติขาว ประดับเครื่องหมายแพรแถบยอ เครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องแบบสีกากีคอพับ (เครื่องแบบตรวจการ)
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
เครื่องแบบสีกากีคอตั้ง
โดยใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายเหนือปากกระเปา
3. การแตงกายทีใ่ ชเปนดุมเสื้อ จะใชประดับกับชุดสากลและชุดไทย
การประดับกับชุดสากล ใหประดับที่รังดุมคอพับ ของเสื้อชั้นนอกเบือ้ งซาย
การประดับกับชุดไทย ใหประดับไดเฉพาะกับชุดไทยเรือนตน ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร และชุดไทย
บรมพิมาน ที่เปนสีสุภาพเทานัน้
•

บุรุษ ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายบริเวณปากกระเปาเสื้อผูไดรับพระราชทาน

•

สตรี ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย

เสื้อพระราชทานแขนยาว ประดับเครื่องหมายดุมเสื้อ ปฐมจุลจอมเกลา
เสื้อพระราชทานแขนสัน้ ประดับเครื่องหมายดุมเสื้อ มหาปรมาภรณชางเผือก
ชุดไทยอมรินทร ประดับเครื่องหมายดุมเสือ้ มหาวชิรมงกุฎ
•

บุรุษ ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายบริเวณปากกระเปาเสื้อผูไดรับพระราชทาน

•

สตรี ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย

หมายเหตุ : หากผูไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ หลายชนิด ใหประดับชนิดที่มีลาํ ดับสูงสุดเพียงชนิดเดียว
ทั้งนี้ การแตงกายประดับเครื่องราชฯ นอกจากจะแตงไดอยางถูกตองและสวยงามแลว
จะตองใหเหมาะสมตามกาลดวย คือถูกกาลเทศะ โดยจะตองดูจากหมายกําหนดการ หรือ
กําหนดนัดหมายของทางราชการ โดยมีขอ พึงสังเกตดังนี้
1. กรณีเครื่องแบบเต็มยศ ใหสวมสายสะพายตามที่ออกชื่อในหมายกําหนดการ หรือ กําหนดนัดหมายของ
ทางราชการ เชน ไดรับพระราชทาน ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ภ. หมายกําหนดการระบุ ใหแตงเต็มยศ มงกุฎ
ไทย การแตงกาย จะตองสวมสายสะพายชั้น ม.ว.ม. แมวา ม.ป.ช.จะสูงกวาก็ตาม โดยใหประดับดารา ม.ป.ช.
, ม.ว.ม. และ ป.ภ. ตามลําดับ
หมายเหตุ : หากหมายกําหนดการกําหนดใหแตงเครื่องแบบครึ่งยศ ในกรณีเดียวกันนี้ ใหประดับดาราเหมือน
เด็มยศ แตไมตองสวมสายสะพาย
2. หากไมไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ ตามที่ออกชื่อในหมายกําหนดการ หรือกําหนดนัดหมายของทาง
ราชการ ใหสวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน เชน ไดรับพระราชทาน ป.ม. และ ท.ช. แต
หมายกําหนดการกําหนดใหแตงกายเต็มยศ ชางเผือก การแตงกาย จะตองสวมสายสะพาย ป.ม. ประดับดวย
เครื่องราชฯ ท.ช. (คลองคอ) และประดับ ดารา ป.ม. และ ท.ช. ตามลําดับ
3. กรณีหมายกําหนดการหรือกําหนดนัดหมายของทางราชการ ไมระบุชนิดของสายสะพาย ใหสวม
สายสะพายชัน้ สูงสุดที่ไดรับพระราชทาน

การเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณไทยเปนศิลปวัตถุ เปนมรดกทางวัฒนธรรมแสดงความเปนเอกลักษณ ของชาติไทยมา
แตโบราณ พระมหากษัตริยท รางสรางขึ้นพระราชทานไหประดับเปนเกียรติยศแกผมู ีความชอบ ในทางราชการ
และสวนพระองค เปนเครื่องหมายแสดงความชอบของผูป ระกอบคุณงามความดี บุคคลมีสิทธิ ไดรบั
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเสมอกัน ถาไดประกอบคุณงามความดีทัดเทียมกัน
เครื่องราชอิสริยาภรณยอมมีการเสื่อมสภาพชํารุดเสียหายไดตามธรรมชาติ หรือจากการใชงาน การ
เสื่อมสภาพจากสาเหตุตาง ๆ ยอมจะปองกันไดดวยการดูแลเก็บรักษาไวในสถานภาพที่เหมาะสม การ
ระมัดระวังในการประดับไปในงานตาง ๆ
เครื่องราชอิสริยาภรณก็จะคงสภาพเดิมไดนานเทานาน การจะยืดอายุการใชงานไดโดยไมตอง จายคา
บํารุงรักษาเพิม่ และจะเปนการชวยกันรักษาเครื่องประดับเกียรติยศอันเปนมงคลและสูงคาของชาติ ใหคง
สภาพดี พรอมที่จะใช ประดับได ตลอดเวลา ทัง้ จะเปนการชวยลดงบประมาณคาใชจายในสวนนี้ของทาง
ราชการไดดวย
การเสื่อมสภาพของเครื่องราชอิสริยาภรณ เกิดไดจากสาเหตุหลายประการ อาทิเชน
1. การขาดความระมัดระวังในการจับตอง การเก็บรักษา การใชประดับ ยอมจะเกิดการเสื่อมสภาพ สภาพได
โดย รูเทา ไมถงึ การณ
2. การเก็บไวในสถานที่ที่สภาพสิง่ แวดลอมไมดี อากาศไมดี มีแกสเสียชนิดตาง ๆ ความรอนสูง ความชืน้ มาก
แสงแดงสอง อุณหภูมิไมคงที่
3. การมีสัตวแมลงตาง ๆ เขาไปทําความสกปรก ทําลายผาแพรแถบได เชน ตัวสามงามกินผา มด แมลงสาบ
ปลวก แมลงปกแข็ง
4. การเกิดเชื้อจุลินทรียและเชื้อรา ความชืน้ จะทําใหเกิดกลิ่นและกาซ เมื่อกาซกระทบกับอากาศ จะ
เปลี่ยนเปนกรด กาซเหลานี้ จะทําปฎิกริยากับโลหะวัตถุที่ใชทาํ เครื่องราชอิสริยาภรณ ทําใหเสื่อมสภาพบน
เนื้อวัตถุ
วิธีการเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ
1. เครื่องราชอิสริยาภรณเปนของสูง ควรเก็บรักษาในทีส่ ูง เหมาะสม ควรแกการเคารพบูชา เปนการแสดง
ความจงรักภักดี นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวผูพ ระราชทาน จะเปนมงคล
สูงสุด กอใหเกิดความสุข ความเจริญ แกตนเองและครอบครัว
2. ควรเก็บในที่ปลอดภัย ปองกันการสูญหาย
3. ภายหลังการใชประดับแตละครั้ง ควรใชผาสะอาด นุน ทําความสะอาดเบา ๆ แลวหอดวย กระดาษแกวไว

ใหมิดชิด นําใสกลองปดฝาใหสนิท ปองกันฝุนละอองและไมใหกระทบกับอากาศ
4. ไมควรเก็บในสถานที่ทมี่ ีแดดสองตลอดเวลา หรือมีแสงไฟรอนแรง และตองไมอับชืน้ ปกติมัก จะเก็บไวใน
อุณหภูมิหอง แตถาเปนหองปรับอากาศไดจะดีที่สุด
5. ดวงตรา ดารา และเหรียญอิสริยาภรณ อาจเสื่อมสภาพไดจากความไมบริสิทธิ์ของอากาศ ฝุน ละออง กาซ
เสียชนิดตาง ๆ ถาเก็บไวในตูนิรภัย หรือตูเ หล็ก ควรหอใหมิดชิดตามขอ 3 เพราะสีทใี่ ชพนหรือทาตูเหล็กจะทํา
ปฏิกิริยา กับโลหะเงิน และจะทําใหเงินดํา
6. ไมควรใชสารกันแมลงชนิดตาง ๆ เนื่องจากเมื่อสารระเหยออกมา จะทําปฏิกิริยากับ โลหะเงินและสวนที่
กะไหลทอง ในเครื่องหมายแพรปก ดิ้นเงิน ดิ้นทอง ทําใหเปลี่ยนเปนสีดําได
7. สายสะพายและแพรแถบทอดวยดายและใยไหม ควรเก็บในที่ไมรอ น ไมอับชืน้ เพราะความ รอนและ
ความชืน้ จะทําใหเนื้อผายืดขยาย และหดตัวอยูตลอดเวลา จะทําใหเนือ้ ผาแหงแข็งกรอบ ถามีความชื้น ทําให
เนื้อผายุยเปอย อาจเกิดเชื้อรา และรอยดาง อายุการใชงานจะสั้น
8. แสงสวางเปนอันตรายตอสีของผา สายสะพายและแพรแถบ แสงจะทําใหสีของผาซีดไดเร็ว ควรเก็บในตูท ึบ
แสง ในหองปรับอากาศไดกจ็ ะดี
9. ผาสายสะพายควรเก็บโดยมีวิธีมว นเปนวงกลม ผาจะไดไมยับ หรือเก็บโดยวิธีวางไดตามยาว การเก็บโดย
วิธีพับซอนกัน จะทําใหเกิดรอบพับ จะเกิดรอยดาง สีซีดตามแนวของรอยพับนั้น
10. เมื่อเก็บไวโดยมิไดนํามาประดับเปนเวลานาน ควรตรวจสอบบางเปนครั้งคราว
ขอควรระวังในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
1. กอนจับตองเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองแนใจวามือของทานสะอาด
2. หลีกเลี่ยงการจับตองตัวเหรียญโดยตรง เพราะนิว้ มือมีคราบเหงื่อจะทําใหเปนรอยดาง เกิดคราบสกปรกใน
เวลาตอมา
3. การจับตองเหรียญ ดวงตรา ดารา ควรจับที่ขอบนอกของเหรียญใหกระชับและมัน่ คงปองกัน การตกหลน
โดยใชนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิว้ กลางและนิว้ นางประคอง หรือจะจับที่บริเวณหูหอยของแพรแถบเหรียญ ก็ได ถา
เปนดวงตรา ดวงดารา ควรจับที่ ขอบนอก ดังกลาวแลวยกขึ้นวางบนฝามืออีกขางหนึ่งปองกันการพลัดหลน
4. ถาเปนไปไดควรสวมถุงมือ เพื่อปองกันคราบเหงื่อที่จะทําใหเกิดรอยคราบสกปรก
5. ระวังการกระทบกระแทกกับของแข็ง หรือตกหลน จะทําใหสวนที่ลงยากะเทาะ เหรียญจะบุบชํารุด
6. ขณะสวมสายสะพาย ควรระมัดระวังการนั่ง การยืน เพราะดวงตรา ดวงหอยสายสะพายจะ กระทบ
กระแทกกับของแข็ง หรือเกีย่ วกับสิง่ ของขางเคียง
7. ควรแนใจวาสปริงขอเกี่ยวดวงตรายังแข็งแรงดี จะไดไมเกิดปญหาขณะใชประดับ
8. เมื่อสอดกานเสียบของดวงดาราเขากับตัวหนอนแลว ควรตรวจดูวาไดสอดสวนปลายของ กานเสียบเขา

"ขอเกี่ยว" ใหมนั่ คงดีแลว
9. เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ควรเย็บตรึงดวงตราหอยสายสะพายไวกับสายสะพาย เพือ่ ปองกัน
การชํารุด หรือตกสูญหาย
10. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ ควรปรับความยาวใหไดพอเหมาะกับความสูงของแตละ บุคคล
วิธีการทําความสะอาดเครื่องราชอิสริยาภรณ
โดยปกติถาไดเก็บรักษาอยางถูกวิธีแลว ดวงตรา ดารา และเหรียญตาง ๆ จะคงสภาพเดิมอยู ไดนาน แตถา
เกิดเปนรอยดางดํา ไมสวย นิยมใชผงขัดเงินกับแปรงขนออนนิ่ม ๆ ไมควรใชผงขัดหรือผงซักฟอก เพราะจะทํา
ใหเปนรอยขีดขวนบนหนาเหรียญ ผงขัดทองเหลืองไมควรใชเพราะจะทําใหลวดลายลบเลือน ไซยาไนตทําให
เงินขาวดีแตจะเกิดปฏิกิริยาแรงเกินไป และเปน อันตรายแกผูใช ทานที่ตองการทําความ สะอาดดวยตนเอง
แตถายังไมชาํ นาญควรถามผูรู

เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ชางเผือก
บัญชีราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไมสามารถสงคืนตามพระราชบัญญัติฯ
ลําดับ

รายการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

ราคาคืน / บาท
บุรุษ

หมายเหตุ

สตรี

1.

มหาปรมาภรณชางเผือก

20,122

17,276

2.

ประถมาภรณชางเผือก

13,518

12,472

3.

ทวีติยาภรณชางเผือก

7,952

7,072

4.

ตริตาภรณชางเผือก

3,466

3,176

5.

จัตุรถาภรณชางเผือก

2,156

2,218

6.

เบญจมาภรณชางเผือก

2,142

2,214

7.

เหรียญทองชางเผือก

1,002

1,060

8.

เหรียญเงินชางเผือก

916

976

เครื่องราชอิสริยาภรณฯ มงกุฎไทย
บัญชีราคาชดใชแทนเครือ่ งราชอิสริยาภรณที่ไมสามารถสงคืนตามพระราชบัญญัติฯ
ลําดับ

รายการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

ราคาคืน / บาท
บุรุษ

หมายเหตุ

สตรี

1.

มหาวชิรมงกุฎ

33,226

27,888

2.

ประถมาภรณมงกุฎไทย

13,192

11,204

3.

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย

8,100

6,548

4.

ตริตาภรณมงกุฎไทย

3,330

2,908

5.

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย

2,156

2,218

6.

เบญจมาภรณมงกุฎไทย

2,142

2,214

7.

เหรียญทองมงกุฎไทย

892

950

8.

เหรียญเงินมงกุฎไทย

854

914

