เครื่องหมายเหลาทหารสารบรรณ

เครื่องหมายเหลาทหารสารบรรณ นั้น ทําเปนรูปกระบี่กับปากไกไขวกันและมีหนังสือ
ทับอยูกลางเครื่องหมาย
ปากไก มีความหมายถึง สิ่งที่ใชขีดเขียน อันเปนตนตระกูลของเครื่องเขียน
กระบี่ มีความหมายถึง การปกครองบังคับบัญชา คือ การรูจักเปนผูบังคับบัญชา
และรูจักเปนผูอยูใตบังคับบัญชาและอยูใตแบบธรรมเนียมของทหาร
หนังสือ มีความหมายถึง หนังสือที่ใชเปนหลักฐานตาง ๆ และรวมถึงแฟมและ
หนังสือแบบธรรมเนียมดวย
หลักฐาน ระเบียบกองทัพบก วาดวย เครื่องแบบทหารบกและการแตงเครื่องแบบ
ทหารบก พ.ศ. ๒๕๐๕ ลง ๒๙ มิ.ย. ๒๕๐๕

Book n

คํานํา
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใชประกอบการศึกษาวิชา เครื่องราชอิสริยาภรณ ในหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนทหารสารบรรณ
เนื้ อ หาในหนั ง สื อ เล ม นี้ จะให ค วามรู แ ก ผู ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป น มาของ
เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ การจั ดประเภทเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ การพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ลําดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ ตลอดจนการเรียกคืนและการสงคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ฯลฯ
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กล่าวนํา

ประวัติความเป็ นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อดีตไม่เป็ นเพียงวันที่ผา่ นเลย แต่คือสิ่ งที่บรรพชนสร้างไว้เป็ นเรื่ องราว หรื อ
บันทึ กจารึ กไว้ ให้ได้ตระหนักถึ งคุ ณค่า ซึ่ งทุกชาติ ภาษา พยายามเก็บรวบรวมและศึกษา
ค้นคว้าถึงวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชนชาติของตน ดังเห็นได้จากการเก็บรวบรวมสิ่ งของต่าง ๆ
ไว้ใ นพิพิ ธภัณฑ์จดหมายเหตุ อดี ตบางส่ วนนี้ ยงั ถ่ ายทอดไว้ใ นเรื่ องเครื่ องราชอิส ริ ยาภรณ์
ที่ปรากฏให้เห็ นศิลปวัฒนธรรมประเพณี ยาวนาน อันดีงามถึงเกียรติยศ สําหรับผูท้ ี่เสี ยสละ
และอุทิศตนเองแก่แผ่นดิ น ซึ่ งบุคคลดังกล่าวที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติ และสังคม
ส่ วนรวมตั้งแต่อดีตตลอดจนถึงปั จจุบนั ควรได้รับการตอบแทน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ คือ เครื่ องหมายแห่ งเกี ยรติยศ ที่พระมหากษัตริ ย์
ทรงสร้ า งขึ้ น สํ า หรั บ พระราชทานเป็ นบํา เหน็ จ ความชอบในราชการ หรื อ ส่ ว นพระองค์
เพื่ อเป็ นการส่ ง เสริ มเกี ยรติ ย ศของผูก้ ระทํา ความดี ในด้านต่า ง ๆ ให้แก่ ประเทศชาติใ ห้เป็ น
ตัวอย่าง ที่ดีแก่บุคคลอื่น จะได้ยดึ ถือ ประพฤติและปฏิบตั ิให้เป็ นประโยชน์แก่ชาติบา้ นเมืองยิง่ ขึ้น

กําเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในยุโรป

การแสดงความสําคัญของบุคคลมีลกั ษณะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
ขึ้ น อยู่ก ับ วัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ เช่ น ชาวตะวัน ออก จะแสดงความสํา คัญจากเครื่ องใช้
ประจําตัว อาวุธและยานพาหนะ แต่ชาวยุโรปจะแสดงความสําคัญที่เสื้ อ ทั้งนี้ เพราะได้พฒั นา
มาจากการแต่งกายของอัศวิน ซึ่งเป็ นนักรบ
อัศวินต้องสวมเสื้ อเกราะทําด้วยโลหะทั้งตัว แม้แต่ใบหน้าและศีรษะก็ตอ้ ง
สวมเกราะด้วยเมื่ออัศวินปรากฏตัวในป่ าหรื อที่โล่งกว้างแต่ไกล ๆ ผูพ้ บเห็นก็ไม่สามารถบอก
ได้ว่า เป็ นผูใ้ ด เป็ นมิ ตรหรื อศัตรู ดัง นั้นอัศ วินจึง นิ ย มใส่ เสื้ อกั๊กปั กตราประจําตระกูล หรื อ
สัญลักษณ์ ประจําตัวสวมทับเสื้ อเกราะอีกชั้นหนึ่ ง เสื้ อกัก๊ และตรานี้ มกั จะใช้สีสดใสฉู ดฉาด
มองเห็นได้แต่ไกล
เมื่อสงครามครู เสดเกิดขึ้นครั้งแรก พ.ศ. ๑๖๓๘ (ค.ศ. ๑๐๙๕) พระสันตะปาปา
ประมุขของคริ สต์ศาสนาได้ขอร้องให้อศั วินซึ่ งแต่ละคณะมีเครื่ องหมายต่าง ๆ กัน ใช้เครื่ องหมาย
อย่างเดี ยวกัน คื อ “กางเขน” อันมีความหมายทางศาสนา และแสดงว่าเป็ นฝ่ ายคริ สต์ ซึ่ งทํา
สงครามกับฝ่ ายอิสลาม ผูร้ ่ วมสงคราม ครั้งแรกตกลงกันจะใช้ “กางเขนสี แดง” เย็บติดบนเสื้ อ

๓๐30
ของตน ในสงครามครั้งต่อ ๆ มา มีผดู ้ ดั แปลงสี ของกางเขน เช่น ใช้กางเขนสี ขาวปะลงบนเสื้ อ
สี แดงหรื อกางเขนสี ดาํ ปั กบนเสื้ อสี ขาว เป็ นต้น
สงครามครู เสดครั้งต่อ ๆ มา มีผเู้ ข้าร่ วมรบมากขึ้น และมีพระเจ้าแผ่นดินจาก
ประเทศอังกฤษ ฝรั่ งเศส เยอรมัน และเจ้าผูค้ รองนครต่าง ๆ มาร่ วมด้วย ดังนั้นเครื่ องหมาย
“กางเขน” จึงแพร่ หลายและเป็ นความหมายของสากลว่าหมายถึง ความกล้าหาญในสงคราม
และได้พฒั นามาเป็ นเหรี ยญกล้าหาญของหลายชาติ
เมื่อสงครามครู เสดเริ่ มขึ้นนั้น นับเป็ นครั้ งแรกที่ทหารได้ทาํ งานร่ วมกับพระ
พวกอัศ วินเลื่ อมใสในการทํางานของพระ ซึ่ งนอกจากปฏิ บ ตั ิ ตนทางศาสนาแล้ว ยัง อุทิ ศ ตน
ทําประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น สงเคราะห์ผเู ้ จ็บป่ วย ให้ที่อยูแ่ ละอาหารแก่ผเู้ ดินทางไปแสวงบุญ
เป็ นต้น ดังนั้นเมื่อยามว่างจากการรบพวกอัศวินจะเข้าไปช่วยพระทํางานด้านสังคมสงเคราะห์
หลังสงครามศาสนาเสร็ จสิ้ นไปแล้ว พ.ศ. ๑๘๓ (ค.ศ. ๑๒๙๑) คณะอัศวิน
ซึ่ งส่ วนมากมีพระเจ้าแผ่นดิ นเป็ นหัวหน้า เลิกการไปทําสงครามต่างประเทศ รวมตัวกันอยูใ่ น
ประเทศของตน ได้เปลี่ยนมาเป็ นข้าราชบริ พารผูจ้ งรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ยแ์ ละประเทศชาติ
เครื่ องหมายประจําตําแหน่งต่าง ๆ ของอัศวินซึ่ งแต่แรกเป็ นกางเขน ภายหลังมาประดิษ ์ตกแต่ง
ให้งดงามแตกต่างตามยศชั้น ผูจ้ ะมอบเครื่ องหมายตําแหน่ งต่าง ๆ จึง ได้แก่พระเจ้าแผ่นดิ น
เครื่ องหมายเหล่านี้ได้กลายมาเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เพราะได้รับพระราชทานจากพระเจ้า
แผ่นดิน ดังนั้นคํา Order จึงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า “ตระกูล” ของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ตําแหน่งสู งสุ ดของคณะซึ่ งมักจะต้องเป็ น Knight (อัศวิน) มาก่อน จะได้รับ
เครื่ องหมาย Grand Cross และสายสะพาย พร้อมทั้งดาราติดหน้าอกเสื้ อ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ของชาวยุโรป มีกาํ เนิ ดมาเป็ นเวลาช้านานในประเทศ
ต่าง ๆ เช่น ประเทศโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็ นบําเหน็จความกล้าหาญในการสงครามระหว่าง
ชาวโปรตุเกสกับผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามผูร้ ุ กรานประเทศโปรตุเกส เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของ
โปรตุเกสที่ชื่อ The Order of Avis นับเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป
ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑ ตรงกับ พ.ศ. ๑๖๘๓ (ค.ศ. ๑๑ ๐) ซึ่ งเป็ นช่วงระยะ
ก่อนสร้างกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานีในประวัติศาสตร์ ไทย
นอกจากนี้ โปรตุเกสยังมีเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชื่อ The Order of the Tower and
the Sword และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชื่อ The Order of Christ ซึ่ งสร้างในพุทธศตวรรษที่ ๑๙
ทั้ง นี้ จะเห็ น ได้ว่า เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ เ ก่ า แก่ ข องยุโ รปมี เ ครื่ อ งหมาย
กางเขนทั้งสิ้ น อันมีผลสื บเนื่องมาจากเครื่ องหมายกางเขนในสงครามครู เสด
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ในประเทศเดนมาร์ ก ได้ใช้รูปช้างเป็ นเครื่ องหมายของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
โดยปรากฏหลัก านแน่ชดั ใน พ.ศ. ๒๐๕๑ (ค.ศ. ๑๕๐๘) ซึ่ งตรงกับรัชสมัยพระรามาธิ บดีท่ี ๒
( พ.ศ. ๒๐๓ – พ.ศ. ๒๐ ๒) แห่ งกรุ งศรี อยุธยา ความสําคัญของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่มีรูปช้าง
ปรากฏนี้ ถือเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สู งสุ ด มีช้ นั เดียว ชื่ อว่า The Order of the Elephant
ปั จจุบนั ยังคงนับเป็ นเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ช้ ันสู ง สําหรับพระเจ้าแผ่นดิ นและพระราชิ นีและ
พระบรมวงศานุ วงศ์ ทรงใช้ประดับในวโรกาสเสด็จออกงานพระราชพิธีและรั พิธีที่สําคัญ ๆ
ของประเทศ

ความเป็ นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในเอเ ีย

สํ า หรั บ ประเทศทั้ง หลายในเอเซี ย นี้ ต่ า งก็ มี เ ครื่ อ งประดับ สํ า หรั บ แสดง
เกียรติยศและบําเหน็จความชอบมาแต่ครั้งโบราณด้วยกันทุกประเทศ แต่ใช้เป็ นเครื่ องหมาย
อย่างอื่น การใช้เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามแบบอย่างตามแบบประเทศตะวันตกนั้น ได้เกิดขึ้น
ในประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในเอเซี ย ต่อจากนั้นประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน จึงได้คิด
จัดทําเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ข้ ึน โดยประเทศญี่ปุ่นได้สร้างเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลแรก
ขึ้นชื่อ The Order of the Rising Sun เมื่อ พ.ศ. ๒ ๑๘ (ค.ศ. ๑๘ ๕) และต่อมาในประเทศจีน
ได้สร้ า งเครื่ องราชอิสริ ย าภรณ์ ชื่อ The Order of Double Dragon เมื่ อ พ.ศ. ๒ ๒
(ค.ศ. ๑๘๘๑) เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ท้ งั สองตระกูลนี้ ได้ถูกสร้ างขึ้ นภายหลังการสถาปนา
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของไทย ซึ่ งได้มีการสร้างเป็ นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อ พ.ศ. ๒ ๐๐

กําเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทย

จากประวัติความเป็ นมาของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย ได้มีการแบ่งยุคสมัย
ของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตามลักษณะและวิธีการประดับ เป็ น ๓ สมัย คือ
๑. สมัยก่อน พ.ศ. ๒ ๐๐
๒. สมัยหลัง พ.ศ. ๒ ๐๐ – พ.ศ. ๒ ๘
๓. สมัยหลัง พ.ศ. ๒ ๘ – ปั จจุบนั

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทยสมัยก่อน . .

นับ เป็ นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว ที่ ป ระเทศไทยได้มี เ ครื่ อ งหมายแสดง
เกียรติยศและบําเหน็จความชอบเรี ยกกันว่า เครื่ องยศ ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงสร้างขึ้นสําหรับ
พระราชทานแก่ พระบรมวงศานุ วงศ์ เจ้านาย ขุนนาง ที่ไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิ บตั ิ
พระราชภารกิจต่างพระเนตรพระกรรณ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งใดหรื อเมื่อกระทํา
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ความดีความชอบในทางราชการหรื อส่ วนพระองค์ เครื่ องยศนี้ จะเป็ นสิ่ งสําคัญแสดงตําแหน่ง
ที่ลาํ ดับยศศักดิของบุคคลเหล่านั้น ได้แก่ แหวน สังวาล ลูกประคําทอง พานหมากทองคํา กานํ้า
ทองคํา โตะทองคํา ดาบฝักทอง ฉัตรเครื่ องสู ง ยานพาหนะ เครื่ องนุ่งห่ม หมวก เป็ นต้น ผูไ้ ด้รับ
พระราชทานจะแต่งและนําเครื่ องยศเข้าไปใช้ในงานสําคัญ ๆ ต่อหน้าพระที่นงั่ ได้ เช่ น งาน
ออกมหาสมาคม หรื อที่โบราณเรี ยกว่าเสด็จออกใหญ่ ทั้งนี้ เครื่ องแสดงเกียรติยศและบําเหน็จ
ความชอบทั้งหลายดังกล่าวใช้สําหรับประดับกับตัวหรื อนําพาไปเคียงข้างตัว ไม่ใช้ประดับกับ
เสื้ อ อย่างเครื่ องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบที่เรี ยกว่า “เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์”
ตามแบบอย่างของประเทศตะวันตก หรื อในรู ปแบบและวิธีการประดับดังที่ปรากฏในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตามจากหลัก านทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กล่ าวได้ว่าในบรรดาเครื่ องยศ
เหล่ านี้ ซ่ ึ งอย่างน้อยมี อยู่ ๒ สิ่ ง ได้แก่ สายพระสังวาล และแหวนทองคํา เป็ นต้นเค้า หรื อ
หลั ก เกณฑ์ ที่ ม าแห่ งพั ฒ นาการของเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ แ ละการพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของพระมหากษัตริ ย ์
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานีได้มีเครื่ องราชูปโภคราชาภรณ์ สําหรับพระ
พิชยั สงครามอย่างหนึ่ ง เรี ยกว่า พระสังวาลพระนพเป็ นสายพระสังวาล ใช้สวมเฉี ยงพระอังสา
ซ้ายหรื อขวา มีลกั ษณะเป็ นสร้อยอ่อนทําด้วยทองคําล้วนเรี ยงกัน ๓ สาย สายหนึ่ งยาวประมาณ
๑๒ เซนติเมตร มีดอกประจํายามทําด้วยทองคําประดับนพรัตนหนึ่ งดอก เมื่อมีการประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นประทับพระที่นง่ั ภัทรบิ ์ พราหมณ์จะทูลเกล้า ถวายพระ
สังวาลนี้ สําหรับพระมหากษัตริ ยท์ รงสวมพระองค์ก่อน ที่จะทรงรับเครื่ องราชอิสริ ยยศอื่น ๆ
เป็ นราชประเพณี สืบมาจนถึงปั จจุบนั ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ้ าจุ าโลกมหาราช
ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้สร้ างพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ข้ ึ นอีกสายหนึ่ ง
เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์
กล่าวโดยสรุ ป ต้นกําเนิ ดของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ไทยเท่าที่มีหลัก านปรากฏ
อาจนับเนื่ องได้ว่ามี เค้าที่ มาจากสมัยกรุ งศรี อยุธยาจนถึ งสมัยกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น คื อ
พระสังวาลพระนพ พระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ และแหวนทองคําประดับพลอย ๙ ชนิ ด
นับเป็ นเครื่ องหมายที่ใช้สาํ หรับประดับเกียรติยศแต่ครั้งโบราณโดยใช้ประดับกับตัวทั้งสิ้ น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทย ลัง . .

ง . .

รัชสมัย ระบาทสมเด็ ระ อมเกลาเ าอย่ ัว ( . .
– . . ๑๑)
ทรงมี พ ระราชดํา ริ ส ร้ า งเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ นรู ป ลัก ษณะและวิธี ก าร
ประดับตามแบบของยุโรปเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒ ๐๐ โดยลําดับประวัติความเป็ นมา ดังนี้
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รัชสมัยของ ระบาทสมเด็ ระ ุล อมเกลาเ าอย่ ัว ( . . ๑๑ – . .
)
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ให้ส ร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม ดารา ตราตํา แหน่ ง และเครื่ องประดับ สํ า หรั บ ยศ ซึ่ งให้ เ รี ยกว่ า
“เครื่ องราชอิสริ ยยศ ” และในที่สุดเปลี่ยนเรี ยกว่า “เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์” มาจนปัจจุบนั นี้
. .
๑๑ หลังจากเสร็ จงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อ พ.ศ. ๒ ๑๑ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ได้โปรดเกล้า ให้สร้างดาราตราตําแหน่งขึ้นสําหรับพระราชทาน
ปูนบําเหน็จความดีความชอบแก่ขา้ ราชการตามราชประเพณี เปลี่ยนรัชกาลใหม่มีจาํ นวน ดวง
ล้วนประดับเพชรพลอยอย่า งมี ค่า ยิ่ง และเปลี่ ย นรู ปแฉกดาราจากที่เป็ นรั ศมี มาเป็ นกลี บบัว
ซึ่ งได้ใช้เป็ นแบบกันต่อมาจนปัจจุบนั
. .
๑ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้สร้ างสายสะพายเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ข้ ึ นเป็ น
ครั้งแรก คือ สายสะพายสําหรับเครื่ องราชอิสริ ยยศตระกูล นพรัตนราชวราภรณ์ และได้โปรดเกล้า
ให้ตรา “ระเบี ยบเครื่ องราชอิ สริ ยยศสยาม” ขึ้ นเป็ นครั้ งแรก โดยแบ่งเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์
ออกเป็ น ประเภท คือ
๑. เครื่ องราชอิสริ ยยศสําหรับราชตระกูล ได้แก่ นพรัตนราชวราภรณ์
๒. เครื่ องราชอิสริ ยยศสําหรับพระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
มี ๖ชนิดได้แก่ มหาวราภรณ์ มหาสุ ราภรณ์ จุลวราภรณ์ จุลสุ ราภรณ์ นิภาภรณ์ และภูษณาภรณ์
๓. เครื่ องราชอิสริ ยยศสําหรับพระราชทานเป็ นบําเหน็ จความชอบในพระองค์และ
ทําการช่างฝี มือดี มี ๓ ชนิด ได้แก่ รจนาภรณ์ ภัทราภรณ์ และเหรี ยญบุษปมาลา
. เครื่ องราชอิสริ ยยศสําหรับพระราชทานฝ่ ายทหาร ได้แก่ เหรี ยญจักรมาลา
. . ๑ ทรงสถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยยศจุลจอมเกล้าสําหรับตระกูล เนื่ องในวโรกาสที่
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้ง ๒ โดยทรงบรรลุนิติภาวะและไม่ตอ้ งมีผสู้ ําเร็ จ
ราชการ และได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้ ประกาศตราความชอบ ซึ่ งเป็ นพระราชบัญญัติ
เกี่ ยวกับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตระกูลนพรัตนราชวราภรณ์ เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ช้างเผือก
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ มงกุ สยาม เหรี ยญจักรมาลา เหรี ยญรัตนาภรณ์ และเหรี ยญบุษปมาลา
รวมกัน
ตาม “ประกาศตราความชอบ” ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และเหรี ยญ
ดัง กล่ า ว จะได้รั บ ประกาศนี ย บัต รซึ่ งเวลานั้น เรี ย กว่า “หนัง สื อ สํ า คัญ สํ า หรั บ ดวงตรา”
“คํา ประกาศสํา หรั บ ดวงตรา” ประทับ พระราชลัญจกรเป็ นสํา คัญด้วย การพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุ สยาม จะพระราชทานเป็ นกรรมสิ ทธิ ไม่ตอ้ งส่ งคื อ
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อี ก ทั้ง โปรดกล้า ให้ จ ัดลํา ดับ เกี ย รติ ข องเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ช้า งเผือกและมงกุ สยาม
ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๕ สลับกันไป และให้ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ท้งั สองตระกูลนี้ ดว้ ยกันได้
หลัง จากที่ ไ ด้ ท รงแก้ ไ ขระเบี ย บเกี่ ย วกับ เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ และทรงตรา
พระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ข้ ึนเป็ นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒ ๑๖ นี้ แล้ว นับตั้งแต่น้ นั มา
เมื่ อ ทรงสถาปนาเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ข้ ึ นใหม่ หรื อมี ก ารแก้ ไ ขอย่ า งใด ก็ จ ะมี
พระราชบัญญัติหรื อประกาศกระแส พระบรมราชโองการเป็ นประเพณี สืบมา
นอกจากนี้ยงั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้เปลี่ยนชื่อ เหรี ยญรจนาภรณ์ ที่สร้างเมื่อ
. . ๑ สําหรับพระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบในพระองค์ ให้ชื่อว่า เหรี ยญรัตนาภรณ์
.
โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญสตพรรษมาลา
.

ทรงสถาปนาเครื่ องขัตติยราชอิสริ ยยศอันมีเกียรติคุณรุ่ งเรื องยิ่งมหาจักรี บรมราชวงศ์

และเหรี ยญดุษ ีมาลา เข็มศิลปวิทยา
.
โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญปราบ ่อ
.
โปรดเกล้า ให้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยยศสําหรับตระกูลจุลจอมเกล้า
.
โปรดเกล้า ให้ตรา “พระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แก้ไขเพิ่มเติม
. .
“เปลี่ยนการเรี ยกตราต่าง ๆ ซึ่งเวลานั้นเรี ยกว่า “เครื่ องราชอิสริ ยยศ” เป็ น
“เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์” และให้เรี ยก “หนังสื อสําคัญสําหรับดวงตรา” หรื อ “ คําประกาศ
สําหรับดวงตรา” ว่า “ประกาศนียบัตร”
โปรดเกล้า ให้บญั ญัตินามเจ้าพนักงานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ซึ่ งเดิมใช้เรี ยก
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
โปรดเกล้า ให้ปรับปรุ งดวงตราของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชา้ งเผือกบางชั้น
โปรดเกล้า ให้กาํ หนดให้มีการส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือกและ
มงกุ สยาม เมื่อผูไ้ ด้รับพระราชทานได้รับพระราชทานเลื่ อนชั้นสู งขึ้นหรื อวายชนม์ ซึ่ งเดิ ม
พระราชทานเป็ นกรรมสิ ทธิ
.
โปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สาํ หรับตระกูล
จุ ล จอมเกล้า เพิ่ ม เติ ม
.
ทรงพระราชดําริ เห็นว่าพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูล
ต่ า ง ๆ อั น ได้ แ ก่ เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ อ ัน เป็ นโบราณมงคลนพรั ต นราชวราภรณ์
เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ จุ ล จอมเกล้ า เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ อ ัน เป็ นที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก
เครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์ อันมี เกี ยรติ ยิ่ง มงกุ สยาม เหรี ย ญจัก รมาลา เหรี ย ญบุษ ปมาลา และ
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เหรี ยญรัตนาภรณ์ ยังกระจัดกระจายปะปนกันอยูก่ บั เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลอื่น ๆ ดังนั้น
เพื่อจะให้เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แต่ละกระกูลมีเกียรติคุณพิเศษยิ่งขึ้นในกาลอันเป็ นมหามงคลที่
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมาครบ ๒๕ ปี ใน พ.ศ. ๒ ๓๖ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ให้ ร วบรวมพระราชบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แต่ ล ะตระกูล เหล่ า นั้น ให้ เ ป็ น
หมวดหมู่ และแก้ไขให้สมบูรณ์ข้ ึน แล้วตราเป็ นพระราชบัญญัติเฉพาะแต่ละตระกูล
.
ทรงสถาปนาเหรี ยญจักรพรรดิมาลา
โปรดเกล้า ให้แก้ไขพระราชบัญญัติเครื่ องขัตติยราชอิสริ ยาภรณ์ อันมีเกียรติ
คุณรุ่ งเรื องยิง่ มหาจักรี บรมราชวงศ์ (ว่าด้วยสายสร้อย )
โปรดเกล้า ให้แก้ไขพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า
.
โปรดเกล้า ให้ประกาศแก้ไขบางมาตราในพระราชบัญญัติเครื่ องขัตติยราช
อิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติคุณรุ่ งเรื องยิง่ มหาจักรี บรมราชวงศ์
.
ทรงสถาปนาเหรี ยญราชรุ จิรัชกาลที่ ๕
โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญประพาสมาลา
สมเด็ จ พระศรี พ ัช ริ น ทรา บรมราชิ นี น าถ ทรงสถาปนาเหรี ย ญราชิ นี ข้ ึ น
โดยพระบรมราชานุญาต
.
โปรดเกล้า ให้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า
.
โปรดเกล้า ให้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า
.
โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕ โดย ใช้อกั ษรพระ
ปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. แทนเหรี ยญรัตนาภรณ์เดิม พ.ศ. ๒ ๑๖ ซึ่ งเป็ นรู ปจุลมงกุ
.
โปรดเกล้า ให้สร้ างเหรี ยญสําหรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ อนั เป็ นที่เชิ ดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกี ยรติยศยิ่งมงกุ สยาม ขึ้นอีก ๒ ชั้น คือ เหรี ยญทอง
และเหรี ยญเงิ น โดยตรา “พระราชบัญญัติสําหรับเหรี ยญเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้างเผือกและ
มงกุ สยาม พ.ศ.๒ ๕” ขึ้น
.
โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญทวีธาภิเศก
.
ทรงสถาปนาเหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ในวโรกาสครบ ๑๐๐ ปี วันพระ
ราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้า ให้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเหรี ยญจักรมาลา
.
โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญรัชมงคล
.
๑ โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญรัชมังคลาภิเศก
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.
โปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้างเผือกขึ้ นใหม่
โดยทรงสถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลนี้ ข้ ึนอีก ๑ ชั้น คือ ชั้นสู งสุ ด “มหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก” และแก้ไขเปลี่ยนรู ปและลายตราช้างเผือกเป็ นอย่างปั จจุบนั
โปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มงกุ สยามขึ้นใหม่ โดยมี
การรวบรวมกําหนดชั้นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และเหรี ยญมงกุ สยาม เป็ น ชั้น และแก้ไขรู ป
และลายตรามงกุ สยามเป็ นอย่างปั จจุบนั
ตามพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือกและเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มงกุ
สยามที่ โปรดเกล้า ให้ตราขึ้นใหม่ดงั กล่า วได้มี การจัดลําดับเกี ยรติ เครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์
ช้างเผือก เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มงกุ สยาม และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า
โปรดเกล้า ให้ตราพระราชกําหนดพระราชบัญญัติเครื่ องขัตติยราชอิสริ ยาภรณ์อนั มี
เกียรติคุณรุ่ งเรื องยิง่ มหาจักรี บรมราชวงศ์เพิ่มเติม
โปรดเกล้า ให้ตราพระราชกําหนดพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า
เพิ่มเติม
รัชสมัยของ ระบาทสมเด็ ระมงกุ เกลาเ าอย่ ัว ( . .
– . .
)
ได้ทรงปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงประเพณี และวัฒนธรรมของบ้านเมืองไทยหลายสิ่ งหลาย
ประการ โดยเฉพาะในด้านศิลปะและการช่างแขนงต่าง ๆ ก็ได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ ทาํ นุ
บํารุ ง อนุรักษ์ ้ื น ูและเผยแพร่ ตลอดจนทรงให้การอุปถัมภ์สนับสนุนศิลปิ นอย่างดียิ่งสําหรับ
เรื่ องเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และการพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ซ่ ึ งถือ เป็ นวัฒนธรรม
ประเพณี ประจําสังคมไทยอย่างหนึ่ง จะเห็นได้วา่ ได้โปรดเกล้า ให้ออกแบบประดิษ ์ข้ ึนอย่าง
งดงาม ตลอดจนปรั บ ปรุ งอัต ราจํา นวนของแต่ ล ะตระกู ล หรื อ แต่ ล ะชนิ ด ให้ เ พี ย งพอแก่
การพระราชทาน ซึ่ งในรัชสมัยของพระองค์ มีการพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ แก่
ข้าราชบริ พารและข้าราชการ เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้สร้าง
เครื่ องราช อิ สริ ยาภรณ์ สําหรับพระราชทาน เป็ นบําเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริ ย ์ ขึ้นอีก
ประเภทหนึ่ง และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สาํ หรับพระราชทานแก่ผกู้ ระทํา ความดีความชอบเป็ น
พิเศษในราชการทหารอีกตระกูลหนึ่งคือ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ อันมีศกั ดิรามาธิ บดี
. .
ทรงสถาปนาเหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖
. .
ทรงสถาปนาเหรี ยญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖
ทรงสถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตราวชิ รมาลา
ทรงสถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์ (ครั้งที่ ๑)
ทรงสถาปนาเหรี ยญรุ จิ รัชกาลที่ ๖
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โปรดเกล้า ประกาศแก้คาํ ในพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชา้ งเผือก
และแก้ไขพระราชบัญญัติเหรี ยญจักพรรดิมาลา
โปรดเกล้า แก้พระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือก เปลี่ยนสี ริ้ว
สายสะพายชั้นมหาปรมาภรณ์
. .
ทรงสถาปนาเหรี ยญราชนิยม
โปรดเกล้า แก้ไขเพิ่มเติมจํานวนอัตราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ จุลจอมเกล้า
ทั้งฝ่ ายหน้าและฝ่ ายใน
. .
โปรดเกล้า ให้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนอัตราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั
เป็ นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
. .
โปรดเกล้ า ให้ ต ราพระราชบัญ ญัติ เ พิ่ ม เติ ม เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์
จุลจอมเกล้าฝ่ ายหน้า
. .
โปรดเกล้ า ให้ ต ราพระราชบัญ ญัติ เ พิ่ ม เติ ม เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์
จุลจอมเกล้าฝ่ ายใน
. .
โปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์
(ครั้งที่ ๒)
. .
๑ ทรงสถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิรามาธิ บดี
ทรงสถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตราวัลลภาภรณ์
ทรงสถาปนาเหรี ยญงานพระราชสงครามทวีปยุโรป และเหรี ยญนารายณ์
บัน าชัย
โปรดเกล้า ให้แก้ไขพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์
(ครั้งที่ ๓)
โปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มงกุ สยามเพิ่มเติม
ทรงสถาปนาชั้นสู งสุ ดชื่อ มหาวชิรมงกุ และเปลี่ยนชื่อชั้นอื่นรองลงมาเป็ นอย่างใหม่
. .
โปรดเกล้า ให้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตราวัลลภาภรณ์
. .
โปรดเกล้า ให้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์
ฝ่ ายใน
. .
โปรดเกล้า ให้ แก้ไขพระราชบัญญัติ เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ จุ ลจอมเกล้า
ฝ่ ายหน้า
โปรดเกล้า ให้ประกาศการประดับสายสะพายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ มหา
ปรมาภรณ์ชา้ งเผือกกับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มหาวชิ รมงกุ โดยให้สะพายบ่าซ้ายเฉี ยงขวา
. .
ทรงสถาปนาเหรี ยญศารทูลมาลา
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รั ชสมัยของ ระบาทสมเด็ ระปกเกลาเ าอย่ ัว ( . .
– . .
)
พระองค์ไ ด้เสด็ จเถลิ ง ถวัล ราชสมบัติเพีย ง ๙ ปี และได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศ
ครั้ งสํ า คัญ คื อ การเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าช มาเป็ นระบอบ
ประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข อยู่ภายใต้รั ธรรมนูญ นอกจากนี้ พระองค์
ยัง ได้เสด็ จ ไปรั ก ษาพระองค์ใ นต่ า งประเทศเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง จึ ง ไม่ไ ด้มี ก ารสถาปนา
เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ตระกูล ใหม่ นอกจากการสร้ า งเหรี ย ญราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ป ระจํา รั ช กาล
และเหรี ยญที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์สาํ คัญในรัชสมัยของพระองค์
. .
ทรงสถาปนาเหรี ยญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่
. .
ทรงสถาปนาเหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่
. .
ทรงสถาปนาเหรี ยญราชรุ จิ รัชกาลที่
. .
โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี
. .
โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญพิทกั ษ์รั ธรรมนูณ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทยสมัย ลัง . .

น งปั ุบัน

ประวัติความเป็ นมาของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ไทยสมัยหลัง พ.ศ. ๒ ๖
ถึ ง ปั จ จุ บ ั น อยู่ ใ นช่ ว งรั ช สมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
(พ.ศ. ๒
– พ.ศ. ๒ ๘๙) และตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. ๒ ๘๙ – ปั จจุบนั ) กล่าวได้ว่าเป็ นยุคใหม่ของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย
ซึ่ งได้มีการปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาทั้งด้านชื่ อ รู ปลักษณ์ จํานวนอัตรา วิธีการประดับ
หลักเกณฑ์พระราชทาน การเรี ยกคืนการส่ งคืน ตลอดจนการปรับปรุ งเพิ่มเติมก หมายต่าง ๆ
ที่ เกี่ ยวข้องให้เหมาะสมกับยุค สมัย ของบ้านเมื องและสอดคล้องกับหลักสากลของประเทศ
ตะวันตกเป็ นสําคัญ แต่ก็ยงั คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั งดงามด้วยศิลปะ
ของไทยที่มีพฒั นาการมาแต่อดีตกาลอันยาวนาน
รัชสมัยของ ระบาทสมเด็ ระปรเมนทรม าอานันทม ิดล ( . .
- . .
)
แม้มีการสถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ไม่มากนัก เนื่ องจากเป็ น
รั ช กาลอั น สั้ น แต่ ก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ งเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ แ ละก หมายเกี่ ย วกั บ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทยตระกูลที่สาํ คัญ ๆ ครั้งใหญ่ ซึ่ งยังปรากฏและมีผลบังคับใช้ดงั ที่เห็น
อยูใ่ นปั จจุบนั
. .
โปรดเกล้า ให้สถาปนาเหรี ยญรั ตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ โดยตราพระราชบัญญัติ
เหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ พุทธศักราช ๒ ๘๐
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. .
โปรดเกล้า ให้ส ถาปนาเหรี ย ญกล้าหาญ เหรี ยญชัยสมรภูมิ เหรี ยญช่ วย
ราชการเขตภายใน โดยตราพระราชกําหนดและพระราชบัญญัติอนุ มตั ิพระราชกําหนดเกี่ยวกับ
เหรี ยญเหล่านี้ตามลําดับ
โปรดเกล้า ให้ปรับปรุ ง แก้ไขก หมายเกี่ยวกับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูล
สํา คัญ ๆ ได้แ ก่ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อ ัน มี เ กี ย รติ คุ ณ รุ่ ง เรื อ งยิ่ ง มหาจัก รี บ รมราชวงศ์
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อ ัน เป็ นโบราณมงคลนพรั ต นราชวราภรณ์ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
จุลจอมเกล้า เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิ ดชู ยิ่งช้างเผือก เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ อันมี
เกี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ไทย และเหรี ยญราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ เหรี ยญดุ ษ ี ม าลา
เข็มศิลปวิทยา เหรี ยญจักรมาลา เหรี ยญจักรพรรดิมาลา และเหรี ยญราชนิยม
. .
โปรดเกล้า ให้สถาปนาเหรี ยญศานติมาลา โดยตราพระราชบัญญัติเหรี ยญ
ศานติมาลา พุทธศักราช ๒ ๘๙
รัชสมัยของ ระบาทสมเด็ ระปรมินทรม าภมิ ลอดุลยเดช ( . .
– ปั ุบัน)
รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชกจักรี วงศ์ ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
พระองค์ใด ได้มีการสถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และเหรี ยญที่ระลึ กในวโรกาสและโอกาส
ต่ าง ๆ เป็ นจํานวนมาก อี กทั้ง ได้มี ก ารปรั บปรุ ง ก หมายและระเบี ยบหลักเกณฑ์เกี่ ย วกับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เหล่ านั้น ในรั ชสมัยของพระองค์ได้มีการเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั นานา
ประเทศอย่างกว้างขวางจึ งได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้สถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ตระกูลใหม่ข้ ึ นไว้สําหรั บพระราชทานแก่ ประมุ ขของรั ต่างประเทศโดยเฉพาะเป็ นครั้ งแรก
ชื่ อ “เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ อนั เป็ นมงคลยิ่งราชมิ ตราภรณ์ ” สําหรับผูท้ ี่มิใช่ขา้ ราชการประจํา
และบุคคลทัว่ ไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ทาํ คุ ณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคม
ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้สถาปนา “ เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ อ ันเป็ นที่ สรรเสริ ญ
ยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ” ขึ้นอีกตระกูลหนึ่ง
__________________________
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บทที่

เครื่องย - เครื่องสํ าคั ย

เครื่ องย
หมายถึ ง สิ่ งของเครื่ องใช้บางประเภท ที่ พระมหากษัตริ ยท์ รงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า พระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน เพื่อเป็ นเครื่ องแสดงเกียรติยศ
หรื อประกอบเกี ย รติ ย ศของผู ้ไ ด้ รั บ พระราชทาน สํ า หรั บ บุ ค คลที่ รั บ พระราชทานนั้ น
มีท้ งั เจ้านาย ในขัตติยราชสกุลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการในแผ่นดิน ในตําแหน่ งสําคัญหรื อผูท้ ี่ได้ทาํ
คุณประโยชน์ให้แก่บา้ นเมือง
ประเพณี การพระราชทานเครื่ องยศนี้ เป็ นประเพณี ที่มีข้ ึนในเมืองไทยมาแต่ครั้ง
โบราณตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา ซึ่ งปรากฏในก มณเฑียรบาลครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
เครื่ องยศนั้นประกอบด้วยสิ่ งของหลายอย่างต่าง ๆ กัน เช่น ต่างกันในชนิดของ
สิ่ งของ ต่ างกันในรู ปลักษณะของสิ่ งของที่ เป็ นของสิ่ งเดี ยวกัน และต่ างกันในวัสดุ ที่ นํามา
ประดิษ ข์ ้ ึนเป็ นสิ่ งของนั้น ๆ ซึ่ งอาจจําแนกได้เป็ น หมวดดังนี้
๑ มวดเครื่ องสิ ริมงคล ได้แก่สังวาลย์พระนพ ตะกรุ ด ประคํา ๑๐๘ เม็ด
สายดิ ่ง และแหวนมงคล เช่ น แหวนนพเก้า ของบางอย่างไม่ ใช่ เพี ยงแต่เป็ นเครื่ องสิ ริ มงคล
อย่างเดี ยว ยังหมายถึ งความสําคัญอันยิ่งยวดด้วย สําหรับประคํา ๑๐๘ เม็ด และสายดิ่ งนั้น
พระราชทานให้เป็ นเครื่ องเตื อนใจผูไ้ ด้รับพระราชทานซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่ มีหน้าที่ บริ หารราชการ
แผ่นดินและปกครองคนให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต และเที่ยงธรรม
มวดเครื่ อง ิ ราภรณ์ ได้แก่ พระมงกุ พระช ามาลา และหมวกทรง
ประพาส เครื่ องยศหมวดนี้ มิใช่ เป็ นของที่ พระราชทานทัว่ ไป จํากัดพระราชทานอยู่ในบรรดา
ผูม้ ี อิ สริ ยศักดิ สู ง เช่ น พระมงกุ พระช า พระราชทานเฉพาะเจ้านายในขัตติ ยราชสกุ ล
ส่ วนมาลานอกจากพระราชทานเจ้านายแล้ว ยังพระราชทานผูม้ ีบ รรดาศัก ดิ ชั้นเจ้า พระยาด้ว ย
แต่เปลี่ย นแปลงเครื่ องตกแต่งมาลานั้นให้ผิดแผกกันไป เช่น พระมาลาของขัตติยราชสกุล
ชั้นเจ้า ้ ามี ยี่ก่ าประดับขนนกการเวก มาลาของเจ้าพระยาไม่ มี และเรี ยกชื่ อผิดกัน พระมาลา
เครื่ องยศเจ้า ้ า เรี ยกว่า พระมาลาเส้าสู ง ส่ วนมาลาเจ้าพระยา เรี ยกว่ามาลาเส้าสะเทิ้น สําหรับ
หมวกทรงประพาสพระราชทานเป็ นเครื่ องยศข้าราชการตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมื อง สําหรั บ
เจ้าเมืองทางปักษ์ใต้ถา้ นับถือศาสนาอิสลามจะพระราชทานผ้าโพกศีรษะ แทนหมวกทรงประพาส
มวดเครื่ องภ ณาภรณ์ ได้แก่ เสื้ อตามยศบรรดาศักดิ ผ้านุ่ งสนับเพลา
และรั ดประคต เสื้ อที่ พระราชทานนั้นมี หลายแบบตามระดับของชั้นยศ บางชั้นก็ เดิ นดิ้ นทอง
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เป็ นริ้ วที่แขนที่คอ เสื้ อครุ ยก็เป็ นเสื้ อเครื่ องยศอย่างหนึ่ ง เสื้ อครุ ยนี้ เป็ นเสื้ อทําด้วยผ้ากรองทอง
หรื อกรองเงิน ปั กดิ้นทองเป็ นดอกดวง หรื อเป็ นลายต่าง ๆ เช่น ลายก้านแย่ง ลายดอกกระจาย
มวดเครื่อง าสตราวุ ได้แก่ กระบี่ หรื อดาบ กั้นหยัน่ หอก ง้าว
และปื น กระบี่ หรื อดาบ ที่ พระราชทานเป็ นเครื่ องยศนั้น มีมากมายหลายชนิ ด เช่ น ตัวกระบี่
ตี ในรู ปแบบธรรมดาบ้างทําเป็ นสั นปรุ คื อปรุ เนื้ อเหล็ กสั นดาบ ให้เป็ นลวดลายต่ าง ๆ กัน
ฝักกระบี่มีท้ งั ฝั กที่เรี ยกว่า บั้งเงิน บั้งทอง ฝั กนากฝั กทองคําเกลี้ ยง ฝั กทองคําจําหลักลาย และ
ฝั กทองคําลงยาราชาวดี ลักษณะของฝั กก็มีท้ งั ชนิ ดที่ เป็ นรู ปนาคเศียรเดี ยว นาคสามเศียร และ
รู ปดอกบัว
มวดเครื่ องอุปโภค เช่น พานหมาก หี บหมากเจียด ขันนํ้าล้างหน้า ขันนํ้า
จอกลอย คนโฑนํ้า กานํ้า กากระบอก ที่ ชา กระโถน เครื่ องยศในหมวดนี้ เป็ นเครื่ องยศ
ที่พระราชทานทัว่ ถึ ง แต่ลดหลัน่ กันตามศักดิ และความดี ความชอบ บ้างได้มากสิ่ งบ้างได้น้อย
สิ่ ง บ้างก็ได้รับพระราชทานด้วยเครื่ องทองคําลงยาราชาวดี บ้างก็ทองคําลายสลัก เครื่ องอุปโภค
ทองคําลงยาราชาวดี เป็ นเครื่ องยศสําหรับขัตติยราชสกุล สําหรับขันล้างหน้า และขันนํ้าเย็นเป็ น
เครื่ องยศที่ พระราชทานเฉพาะฝ่ ายใน เครื่ องยศประเภทพานหมาก คนโฑนํ้า กานํ้า ที่ ชา
ในสมัยก่อน ข้าทูลละอองธุ ลีพระบาท หมอบเฝ้ า ในท้องพระโรง ผูไ้ ด้รับพระราชทาน มีสิทธิ
นําเครื่ องยศนี้ไปตั้งเป็ นเกียรติยศและใช้เฉพาะพระพักตร์ภายในท้องพระโรงได้ดว้ ย
มวดเครื่ องสง ได้แก่ ฉัตร อภิ รุมชุ มสาย บังสู รย์ บังแทรก จามร
กลด พัดโบกฉัตรเบญจา สัปทน กรรชิง และธงทิวต่าง ๆ
เครื่ องยศหมวดนี้ บางอย่างเป็ นเครื่ องแสดงอิ สริ ยยศ บางอย่างเป็ นเครื่ อง
ประกอบเกียรติยศ ส่ วนมากใช้เมื่อผูม้ ียศไปโดยกระบวนแห่ บางอย่างตั้งหรื อแขวนประกอบ
เกียรติยศศพ และบางอย่างใช้ในกระบวนแห่ศพ
ฉัตรมี หลายอย่างแต่ อาจแยกเป็ นประเภท ของผูท้ รงฉัตรและฉัตรประกอบ
เกี ยรติ ยศ ฉัตรประเภทแสดงพระอิ สริ ยยศของผูท้ รงฉัตรนั้นเป็ นฉัตรกว้าง สําหรั บแขวนหรื อ
ปัก มี ๓ ชั้น ๕ ชั้น ชั้น และ ๙ ชั้น
ฉัตร สําหรั บตั้งหรื อเข้ากระบวนแห่ กระบวนเกี ยรติ ยศเรี ยกว่า อภิ รุมชุ มสาย
รวมถึง บังสู รย์ บังแทรก จามร และกลด
ฉัตรเบญจา เป็ นฉัตรห้าชั้น ที่ระบายแต่ละชั้นใช้ผา้ ต่างสี กรุ เย็บด้วยแผ่นทอง
แผ่ลวด เป็ นฉัตรสําหรั บอิ สริ ยยศหม่ อมเจ้า และขุนนางผูใ้ หญ่ ที่ ได้รั บพระราชทานเครื่ อง
อิสริ ยาภรณ์ต้ งั แต่ประถมาภรณ์มงกุ ไทยขึ้นไปจนถึงมหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
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สัปทน เป็ นร่ มขนาดใหญ่ชนิ ดหนึ่ งเหมือนกลด ทําด้วยผ้าแดง ในสมัยโบราณ
พระราชทาน ขุนนางบางตําแหน่ง
กรรชิ ง ลักษณะคล้ายฉัตร แต่มี ช้ ันเดี ยว กรรชิ งมี ๓ ชนิ ด คื อ กรรชิ งหุ ้ม
ผ้าขาว กรรชิงหุ ม้ ผ้าแดง และกรรชิงเกล็ด
ธงทิ ว เป็ นธงแพรสี ต่ าง ๆ พระราชทานสํ าหรั บเชิ ญตามหลังเสลี่ ยงที่ ผู ้มี
ยศบรรดาศักดิสู งนัง่
มวดยาน า นะ ยานพาหนะที่ พ ระราชทานเป็ นเครื่ อ งประกอบ
เกียรติยศนั้น ได้แก่ เสลี่ยง แคร่ กญั ญา ได้มีการพระราชทานมาแต่โบราณ เสลี่ยงและแคร่ กญั ญา
มี ล ักษณะแตกต่างกันคื อเสลี่ ย ง เป็ นคานหามเปิ ดไม่ มี หลัง คา ขุนนางผูใ้ หญ่บ างตํา แหน่ ง
อาจได้รับพระราชทานทั้งเสลี่ยง แคร่ กญั ญาและเรื อพระที่นง่ั ต่าง ๆในริ้ วขบวน
__________________________
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บทที่

การ ัดประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทย

ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บ ัน เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ไ ด้มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยแบ่ ง
ตามลําดับความสําคัญ ได้ ประเภท คือ
๑ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สาํ หรับพระราชทานแก่ประมุขของรั ต่างประเทศ
๒ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สําหรับพระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบในราชการ
แผ่นดิน
๓ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สําหรับพระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบในพระองค์
พระมหากษัตริ ย ์
เหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ต่าง ๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํา รับ ระราชทาน ก่ ประมุขของรั ต่ างประเท

เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สําหรับพระราชทานแก่ประมุขของรั ต่างประเทศ เรี ยกว่า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนั เป็ นมงคลยิง่ ราชมิตราภรณ์ ร ม ภ อันเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้สถาปนา
ขึ้นเมื่อ พ ศ ๒๕๐๕ ด้วยทรงพระราชดําริ เห็นว่าประเทศไทยได้เพิ่มพูนความสัมพันธ์ไมตรี
กับ นานาประเทศมากขึ้ น ในการนี้ สมควรจะได้มี เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เพื่ อ ไว้สํา หรั บ
พระราชทานแก่ ประมุขของประเทศเหล่ านั้นเป็ นพิเศษในโอกาสอันควร มี ช้ ันสายสะพาย
ชั้นเดียว แบ่งเป็ นบุรุษ และสตรี

เครื่องราชอิสริยาภรอันเป็ นมงคลยิง่ ราชมิตราภรณ์ ร ม ภ

บุรุษ ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยสายสร้อย)
๒ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับสายสะพาย)
๓ สายสร้อย
สายสะพาย สี เหลืองมีริ้วขาวใกล้ขอบทั้งสองริ มริ้ วขาวมีริ้ว
เส้นสี น้ าํ เงินขนาบ
๕ ดารา
สํารับ สตรี เหมือนสํารับบุรุษ แต่มีขนาดย่อมกว่า
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํา รับ ระราชทานเป็ นบําเ น็ ความชอบ
ในราชการ ่ นดิน

เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ สํา หรั บ พระราชทานเป็ นบํา เหน็ จความชอบในราชการ
แผ่นดิน มี ๘ ชนิด คือ.-

๑ เครื่ องขัตติยราชอิสริ ยาภรณ์ อันมีเกียรติคุ ณรุ่ งเรื องยิ่งม า ักรี บรม
ราชวง ์ ม ก

เครื่ องขัต ติ ย ราชอิ ส ริ ยาภรณ์ น้ ี พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว
ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ ศ ๒ ๒๕ สําหรับพระราชทานแก่ พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่ งสื บเนื่อง
ตามราชวงศ์โดยตรงในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ้ าจุ าโลกมหาราช และผูซ้ ่ ึ ง พระบรม
วงศานุวงศ์ดงั กล่าวทรงเสกสมรสด้วย มีช้ นั สายสะพายชั้นเดียว แบ่งเป็ น ฝ่ ายหน้า และฝ่ ายใน
สํารับ ่ าย นา ประกอบด้วย ๑ มหาจักรี (ดวงตราสําหรับห้อยกับสายสร้อย)
๒ จุลจักรี (ดวงตราสําหรับห้อยกับสายสะพาย
๓ ดาราจักรี
สายสะพาย สี เหลือง
๕ สายสร้อย
สํารั บ ่ ายใน เหมือนของฝ่ ายหน้าแต่ขนาดย่อมกว่า เมื่อต้องสวมสายสะพาย
ตระกูล อื่ น หรื อแต่ ง กายครึ่ งยศจะนํา ดวงตรามหาจัก รี ห้อยกับ แพรแถบสี อย่า งสายสะพาย
ผูกเป็ นรู ปแมลงปอประดับเสื้ อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนั เป็ นโบราณมงคลน รัตนราชวราภรณ์ น ร

เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงโปรดเกล้า
ให้ ส ร้ า งเป็ นดาราขึ้ น เมื่ อ พ ศ ๒ ๐๑ - ๒ ๐๒ ใช้ป ระดับ กับ เสื้ อ เรี ย ก ดารานพรั ต น
สํา หรั บ เป็ นเครื่ องต้น และต่ อมาในรั ช กาลของพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว
ได้ท รงสร้ า งดวงตรา มหานพรั ตน สํา หรั บ ห้อยสายสะพาย และแหวนนวรั ต น สํา หรั บ
พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ที่เป็ นพุทธมามกะ
สํ ารับ ระม าก ัตริ ย์ ประกอบด้วย
๑ พระสังวาลนพรัตน เป็ นสังวาลแฝดเครื่ องต้น มีดอกประจํายามประดับ
เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพทูรย์ สลับกันไปอย่างละดอก
ใช้ทรงเหนือ พระอังสะขวาหรื อซ้าย เฉี ยงลงทางซ้ายหรื อขวาแล้วแต่ กรณี
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๒ มหานพรัตน เป็ นดวงตรา (สําหรับห้อยสายสะพาย)
๓ ดารานพรัตน เป็ นรู ปแปดแฉก ทําด้วยเงิน จําหลักเป็ นเพชรสร่ งกลางเป็ น
ดอกประจํายามฝังพลอยแปดอย่างตรงกลางเป็ นเพชร สําหรับองค์ที่เป็ นเครื่ องต้นนี้ ประดับ
เพชรล้วน
แหวนนวรัตน เป็ นทองคําเนื้ อสู งฝังพลอย ๙ อย่าง สําหรับสวมนิ้วชี้มือขวา)
๕ สายสะพาย สี เหลืองขอบเขียวมีริ้วสี แดง และนํ้าเงินคัน่ สี เหลืองทั้งสองข้าง
สํารับ ่ าย นา เหมือนเช่นสํารับของพระมหากษัตริ ยแ์ ต่ไม่มีพระสังวาลนพรัตน
สํารับ ่ ายใน เหมือนของฝ่ ายหน้า แต่ไม่มีแหวนนวรัตน
่ ายใน เมื่อไม่สวมสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ หรื อแต่งกายครึ่ งยศ
จะนําดวงตรามหานพรัตนห้อยแพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอ ประดับเสื้ อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ุล อมเกลา

เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ น้ ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้า ให้สร้างขึ้น เมื่อ พ ศ ๒ ๑๖ สําหรับพระราชทานแก่ผทู้ ี่ทรงพระราชดําริ
เนื่ องในโอกาสที่ราชวงศ์จกั รี ปกครองประเทศไทยติดต่อกันจนถึง ๙๐ ปี เห็นสมควร และ
ให้การรับพระราชทานสื บตระกูลได้ แบ่งเป็ นชั้น และชนิด ดังนี้.๑ ่ าย นา บุรุ มี ชัน ชนิด
ชันที่ ๑ มี ชนิด คือ
ป ม ุล อมเกลาวิเ
ป ว ไม่จาํ กัดจํานวน
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับสายสร้อย หรื อสายสะพาย )
*จะสวมสายสร้อยและสายสะพายไปในงานเดียวกันไม่ได้
๒ ดารา
๓ สายสร้อย
สายสะพาย สี ชมพู
๕ ดวงตราตติยานุจุลจอมเกล้า
ป ม ุล อมเกลา ป มีจาํ นวน ๓๐ สํารับ
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา (ห้อยกับสายสร้อย หรื อสายสะพาย)
สวมสายสร้อยและสายสะพายพร้อมกันในงานเดียวกันไม่ได้
๒ ดารา
๓ สายสร้อย
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สายสะพาย สี ชมพู
ชั นที่ มี ชนิด คือ
ทุติย ุล อมเกลาวิเ
ท ว มีจาํ นวน ๒๐๐ สํารับ
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ ดารา
๓ แพรแถบชนิดคล้องคอ
ทุติย ุล อมเกลา ท มีจาํ นวน ๒๕๐ ดวง
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา สําหรับห้อยกับแพรแถบ
๒ แพรแถบชนิดคล้องคอ
ชั นที่ มี ชนิด คือ
ตติย ุล อมเกลาวิเ
ต ว มีจาํ นวน ๒๕๐ ดวง
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา เหมือนทุติยจุลจอมเกล้า แต่ขนาดย่อมกว่า
(สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อสี ชมพูมีดอกไม้จีบบนแพร
แถบและมีเข็มทองสําหรับกลัดกับช่อ
ตติย ุล อมเกลา ท มีจาํ นวน ๒๕๐ ดวง
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา เหมือนตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
(สําหรับห้อยกับแพรแถบ
๒ แพรแถบชนิดประดับอกเสื้ อ แต่ไม่มีดอกไม้จีบ
ตติยานุ ุล อมเกลา ต อ ) มีจาํ นวน ๑๐๐ ดวง
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา เป็ นเรื อนเงินเหมือนประกอบในสํารับ
ป มจุลจอมเกล้าวิเศษ
๒ แพรแถบ สี ชมพู กว้าง ๕ เซนติเมตร ประดับอกเสื้ อ
่ ายใน สตรี มี ชั น ชนิด
ชั นที่ ๑ ป ม ุล อมเกลา ป มีจาํ นวน ๒๐ สํารับ
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา สําหรับห้อยกับสายสะพาย
๒ สายสะพายสี ชมพู ขนาดย่อมกว่าฝ่ ายหน้า
* เมื่อไม่สวมสายสะพายจุลจอมเกล้า หรื อแต่งกายครึ่ งยศ ให้นาํ ดวงตราห้อย
กับแพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอสี ชมพู ประดับเสื้ อ
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ชั นที่ มี ชนิด คือ
ทุติย ุล อมเกลาวิเ
ท ว มีจาํ นวน ๑๐๐ ดวง
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับสายสะพายหรื อแพรแถบ
ผูกเป็ นรู ปแมลงปอ)
๒ สายสะพาย สี ชมพูเมื่อไม่สวมสายสะพายจุลจอมเกล้า
หรื อแต่งครึ่ งยศ ให้นาํ ดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็ นรู ป
แมลงปอประดับเสื้ อ
ทุติย ุล อลเกลา ท มีจาํ นวน ๑๐๐ ดวง
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา เหมือนทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (สําหรับห้อยแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
ชั นที่ ตติย ุล อมเกลา ต ) มีจาํ นวน ๒๕๐ ดวง
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา เหมือนทุติยจุลจอมเกล้าแต่ขนาดย่อมกว่า
(สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
ชั นที่
ตุต ุล อมเกลา
มีจาํ นวน ๑๕๐ ดวง
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา เป็ นเรื อนเงิน (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
การสื บตระกลเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ุ ล อมเกลา เป็ นการสื บตระกูลผูท้ ี่ได้รับ
พระราชทานที่เป็ นฝ่ ายหน้าเท่านั้น กล่าวคือ
๑ บิดาได้รับพระราชทานป มจุลจอมเกล้าวิเศษ หรื อป มจุลจอมเกล้าผูเ้ ป็ น
บุตรชายคนโตสื บตระกูลบิดาจะได้รับพระราชทานชั้น ตติยจุลจอมเกล้า เมื่อบิดายังมีชีวติ อยู่
๒ บิดาได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ หรื อทุติยจุลจอมเกล้าบุตรชาย
คนโตจะได้รับสื บตระกูลบิดาจะได้รับพระราชทานชั้น ตติยจุลจอมเกล้าเมื่อบิดาวายชนม์
๓ หลานชายสื บตระกูลปู่ ให้ได้รับพระราชทาน ตติยานุจุลจอมเกล้า
คํานํานามของสตรี ดรับ ระราชทานตรา ุล อมเกลา
สตรี ผซู ้ ่ ึ งทําการสมรสแล้ว และมิได้เป็ นเชื้ อราชตระกูล หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง
เมื่ อ ได้รั บ พระราชทานตรา ตั้ง แต่ ช้ ัน คื อ จตุ ต ถจอมเกล้า เป็ นต้น ไปจนถึ ง ชั้น ที่ ๒ คื อ
ทุติยจุลจอมเกล้า มีสิทธิ ตาม พระราชกฤษ ีกาว่าด้วยคํานําสตรี ที่จะใช้คาํ นําว่า “ คุณหญิง ”
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ส่ วนผูท้ ี่ ได้รับพระราชทานตราตั้งแต่ช้ ัน ทุ ติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป ใช้คาํ นามว่า
“ ท่านผูห้ ญิง ”
สําหรับสตรี ซ่ ึ งยังมิได้ทาํ การสมรส ไม่วา่ จะได้รับพระราชทานตราชั้นใด ใช้คาํ นํานาม
ว่า “ คุณ ”
สตรี ซ่ ึ งเป็ นเชื้ อราชตระกูลชั้นหม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ซึ่ งทําการสมรสแล้ว และ
ได้รับพระราชทานตราจุลจอมเกล้า สําหรับหม่อมเจ้าใช้คาํ นําพระนามตามเดิมไม่ว่าจะได้รับ
พระราชทานตราชั้นใด
สําหรับหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง เมื่อได้รับพระราชทาน
ตราชั้นที่ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๒ ได้แก่ จตุตถจอมเกล้า ตติ ยจุลจอมเกล้า ทุติยจุลจอมเกล้า
ไม่ตอ้ งเรี ยกว่า “คุณหญิง” เว้นแต่ได้รับพระราชทาน ตราชั้นที่ ๒ คือ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ใช้คาํ นํานามว่า “ท่านผูห้ ญิง” ได้
สําหรั บหม่อมห้าม ชายาในสมเด็จเจ้า ้ า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า ถ้าเป็ นสามัญชน
ถึงแม้จะได้รับพระราชทานตราชั้นใด ก็คงใช้คาํ นํานามหน้าว่า “หม่อม” แล้วตามด้วยชื่ อและ
นามสกุลพร้อมทั้งต่อท้าย ด้วย “ณ อยุธยา”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนั มี ักดิรามา ิบดี

เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุ เกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่ อ ๒๒ ธันวาคม ๒ ๖๑ เพื่อพระราชทานแก่ผูท้ ี่กระทําความดี ค วามชอบเป็ น
พิเศษ และเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ราชการทหารไม่ว่าในยามสงบหรื อในยามสงคราม และ
อาจพระราชทานแก่ผมู ้ ีเกี ยรติยศยิ่งของต่างประเทศได้โดยไม่ตอ้ งพิจารณาถึงความชอบ หรื อ
ประโยชน์แก่ราชการทหารเฉพาะฝ่ ายหน้า ตามที่ทรงพระราชดําริ เห็นสมควร และภายหลัง
การเปลี่ ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน เมื่อ พ ศ ๒ ๕ ได้มีการระงับการพระราชทานอยู่
ระยะหนึ่ง จนกระทัง่ ถึงรัชกาลปั จจุบนั จึงได้มีการพระราชทานขึ้นใหม่ แบ่งเป็ น ๖ ชั้น คือ
ชั นที่ ๑ เสนางคะบดี ส ร
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับสายสะพาย)
๒ สายสะพาย สี ดาํ มีริ้วใกล้ขอบเป็ นสี แดง กว้าง ๒ เซนติเมตร
๓ ดารา
ชั นที่ ม าโย ิน ม ร
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ ดารา
๓ แพรแถบ ชนิดคล้องคอ
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ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

ชั นที่ โย ิน ย ร
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ ชนิดคล้องคอ)
๒ แพรแถบ ชนิดคล้องคอ
ชั นที่ อั วิน อ ร
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
ชั นที่ เ รีย รามมาลาเข็มกลากลางสมร ร ม ก
๑ ดวงเหรี ยญทําด้วยเงิน (ห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ มีเครื่ องหมายพระวชิ ราวุธบนแพรแถบ ชนิดประดับ
อกเสื้ อ
ชั นที่ เ รี ย รามมาลา ร ม
๑ ดวงเหรี ยญทําด้วยเงิน (ห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนั เป็ นทีเ่ ชิดชยิง่ ชางเ อื ก

เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
พระกรุ ณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ ศ ๒ ๐ แต่มิได้กาํ หนดให้มีสายสะพาย ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงกําหนดชั้น และสายสะพาย เมื่อ พ ศ ๒ ๑๒ พระราชทาน
แก่บุรุษและสตรี ผทู ้ ี่กระทําความดีความชอบอันเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการ หรื อสาธารณชน
ตามที่ทรงพระราชดําริ เห็นสมควร เจ้านายหรื อผูท้ ี่มีเกียรติของต่างประเทศ อาจได้รับ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ีได้ แบ่งออกเป็ น ๘ ชั้น
ชันสงสุ ด ม าปรมาภรณ์ชางเ อื ก ม ป ช
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับสายสะพาย)
๒ สายสะพาย สี แดงริ มเขียว มีริ้วเหลือง ริ้ วนํ้าเงินขนาดเล็กคัน่
ริ มทั้งสองข้าง
๓ ดารา
สํารับสตรี เหมือนบุรุษ แต่มีขนาดย่อมกว่า
ชั นที่ ๑ ประ มาภรณ์ชางเ ือก ป ช
ประกอบด้วย ๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับสายสะพาย)
๒ สายสะพาย สี แดงริ มเขียว มีริ้วเหลืองริ้ วนํ้าเงินขนาดใหญ่กว่า
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก คัน่ ริ มทั้งสองข้าง
๓ ดารา
สํารับสตรี เหมือนบุรุษ แต่มีขนาดย่อมกว่า
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บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย

บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย
บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย
บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย
บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย

ชั นที่ ทวีติยาภรณ์ชางเ ือก ท ช
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดคล้องคอ
๓ ดารา
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
๓ ดารา
ชั นที่ ตริตาภรณ์ชางเ อื ก ต ช
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดคล้องคอ
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
ชั นที่
ัตุร าภรณ์ชางเ อื ก ช
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบชนิดประดับอกเสื้ อ มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
ชั นที่ เบ มาภรณ์ชางเ ือก บ ช
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
ชั นที่ เ รีย ทองชางเ อื ก ร ท ช
๑ ดวงเหรี ยญ เงินกะไหล่ทอง รู ปกลม (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
๑ ดวงเหรี ยญ (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
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๕๒
บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย

ชันที่ เ รีย เงินชางเ อื ก ร ง ช
๑ ดวงเหรี ยญ ทําด้วยเงิน (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบชนิดประดับอกเสื้ อ
๑ ดวงเหรี ยญ (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนั มีเกียรติย ยิง่ มงกุ ทย

เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ ศ ๒ ๑๒ พระราชทานบุรุษ และสตรี ที่กระทําความดีความชอบ
เช่นเดียวกับตระกูลช้างเผือก แบ่งเป็ น ๘ ชั้น คือ
ชันสงสุ ด ม าวชิรมงกุ ม ว ม
บุรุษ ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับสายสะพาย)
๒ สายสะพาย สี ครามแก่ มีริ้วขาว ริ้ วแดงเล็กคัน่ ริ มทั้งสองข้าง
๓ ดารา
สํารับสตรี เหมือนของบุรุษแต่มีขนาดย่อมกว่า
ชั นที่ ๑ ประ มาภรณ์ มงกุ ทย ป ม
บุรุษ ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับสายสะพาย)
๒ สายสะพาย สี น้ าํ เงินขอบสี เขียว มีริ้วสี เหลือง และริ้ วสี แดง
คัน่ ริ มทั้งสองข้าง
๓ ดารา
สตรี เหมือนของบุรุษแต่มีขนาดย่อมกว่า
ชั นที่ ทวีติยาภรณ์มงกุ ทย ท ม
บุรุษ ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดคล้องคอ
๓ ดารา
สตรี ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
๓ ดารา
ชั นที่ ตริตาภรณ์ มงกุ ทย ต ม
บุรุษ ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดคล้องคอ
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๕๓
สตรี ประกอบด้วย

บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย

บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย

บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย

บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย

๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
ชั นที่
ัตุร าภรณ์มงกุ ทย ม
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ และมีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอมีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
ชั นที่ เบ มาภรณ์ มงกุ ทย บ ม
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
ชั นที่ เ รีย ทองมงกุ ทย ร ท ม
๑ ดวงเหรี ยญ (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
๑ ดวงเหรี ยญ (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
ชั นที่ เ รีย เงินมงกุ ทย ร ง ม
๑ ดวงเหรี ยญ ทําด้วยเงิน (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
๑ ดวงเหรี ยญ (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนั เป็ นทีส่ รรเสริ ยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์

เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุ ภาพให้สร้าง เมื่อ พ ศ ๒๕๓ สําหรับพระราชทานให้แก่ผูท้ ี่
กระทํา ความดี ความชอบ อันเป็ นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามที่ทรง
พระราชดําริ เห็นสมควร แบ่งเป็ น ชั้น คือ.-
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ชั นที่ ๑ ป มดิเรกคุณาภรณ์ ป ภ
บุรุษ ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับสายสะพาย)
๒ สายสะพาย สี เขียว ริ มแดงชาด มีริ้วขาว สี เหลืองขนาดเล็ก
คัน่ ทั้งสองข้าง
๓ ดารา
สํารับสตรี เช่นเดียวกับบุรุษแต่มีขนาดย่อมกว่า
ชั นที่ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท ภ
บุรุษ ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดคล้องคอ
๓ ดารา
สตรี ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมงปอ
๓ ดารา
ชั นที่ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต ภ
บุรุษ ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดคล้องคอ
สตรี ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
ชั นที่
ตุต ดิเรกคุณาภรณ์ ภ
บุรุษ ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ และมีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
สตรี ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
ชั นที่ เบ มดิเรกคุณาภรณ์ บ ภ
บุรุษ ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
สตรี ประกอบด้วย
๑ ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒ แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ

๕๕
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บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย
บุรุษ ประกอบด้วย
สตรี ประกอบด้วย

.

( . . .)
๑. ดวงเหรี ยญ (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒. แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
๑. ดวงเหรี ยญ (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒. แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
( . . .)
๑. ดวงเหรี ยญ สี เงิน (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒. แพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
๑. ดวงเหรี ยญ (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒. แพรแถบ ชนิดผูกเป็ นรู ปแมลงปอ

เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้สร้ างขึ้ น เนื่ องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี แห่ งการที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าพระราชทานกําเนิ ดกิจการ
ลูกเสื อไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ สําหรับพระราชทานแก่ผไู ้ ด้รับพระราชทานเหรี ยญลูกเสื อสดุดี
ชั้นที่ ๑ และมีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสื ออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
ประกอบด้วย ๑. ดวงตรา (สําหรับห้อยกับแพรแถบ)
๒. แพรแถบ ชนิดคล้องคอ สี เหลือง ริ มสองข้างมีริ้วสี เขียวดํา
และริ้ วสี ขาวคัน่

เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ สําหรั บพระราชทานเป็ นบําเหน็ จความชอบในพระองค์
พระมหากษัตริ ย ์ นี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุ เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ให้สถาปนาขึ้ น เพื่ อพระราชทานแก่ ผูท้ ี่ ทรงพิจารณาเห็ นสมควร เป็ นบําเหน็ จความชอบ
ส่ วนพระองค์ เมื่อผูท้ ี่ได้รับพระราชทานวายชนม์ ให้ทายาทรักษาเครื่ องอิสริ ยาภรณ์น้ ี ไว้เป็ น
เครื่ องสักการะไม่ตอ้ งส่ งคืน ปั จจุบนั
แล้วแบ่งเป็ น ๓ ชนิด
.
( . .) มีฝ่ายหน้า และฝ่ ายใน มีช้ นั เดียว
.
( . . ) มีฝ่ายหน้า และฝ่ ายใน มีช้ นั เดียว
.
( . . .) มีเฉพาะฝ่ ายหน้า

๕๖
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เหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ต่าง ๆ ซึ่งนับเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี มี

.

ชนิด คือ.-

สําหรับพระราชทานแก่ผทู ้ ี่กระทําความชอบในราชการสงคราม หรื อเกี่ยวกับ
การแสดงความกล้าหาญ ได้แก่
.
( . . ) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๘ รัชการที่ ๘
ลักษณะ เหรี ยญโลหะกลม
ด้านหน้า พระนเรศวรมหาราช ทรงกระทํายุทธหัตถีกบั ราชศัตรู
แพรแถบ ริ้ วสี แดง และขาวกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ข้างบนมีเข็มโลหะ
รู ปคฑาจอมพล จารึ กอักษร “ กล้าหาญ ”
.
( . .) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๘ รัชการที่ ๘
ลักษณะ เหรี ยญโลหะกลม
ด้านหน้า พระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีกบั ราชศัตรู
ด้านหลัง รู ปจักรกลางวงจักรมีอกั ษรย่อว่า “ เรารบเพื่อเกียรติศกั ดิไทย ”
แพรแถบ ตามกําหนดไว้ในพระราชกฤษ ีกาสําหรับพระราชทานผูก้ ระทําการรบกับราชศัตรู
เฉพาะคราวดังนี้
พ.ศ.๒ ๘๓
๑.๒.๑
แพรแถบ สี แดงขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีริ้วสี ขาวใกล้ขอบ
ทั้งสองข้าง
ด้านบน กลัดด้วยเข็มโลหะรู ปคฑาจอมพลจารึ กอักษร ว่า “ชัยสมรภูมิ”
๑.๒.๒
พ.ศ.๒ ๘๘
แพรแถบ สี เขียวขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีริ้วแดงที่ขอบ และถัดมา
เป็ นริ้ วขาวทั้งสองข้าง ด้านบนกลัดดัวยเข็มโลหะรู ปคฑาจอมพลจารึ กอักษร ว่า “ ชัยสมรภูมิ ”
๑.๒.๓
พ.ศ.๒ ๙
แพรแถบ สี ้ าขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีริ้วสี ้ าที่ขอบ ถัดไปเป็ น
ริ้ วสี ขาวทั้งสองข้างด้านบนกลัดด้วยเข็มโลหะรู ปคฑาจอมพลจารึ กอักษรว่า “ ชัยสมรภูมิ ”
๑.๒.
พ.ศ. ๒๕๑๐
แพรแถบ สี เหลืองขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีริ้วสี แดงที่ขอบ ถัดไปเป็ น
ริ้ วสี ขาวทั้งสองข้างด้านบนกลัดด้วยเข็มโลหะ รู ปคฑาจอมพลจารึ กอักษรว่า “ ชัยสมรภูมิ ”
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๕

.

( . .) สร้างขึ้น พ.ศ.๒๕๑๒ รัชกาลที่ ๙
ลักษณะ เหรี ยญทองแดงรมดํา รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ
๒๓ เซนติเมตรย่อ กลางทั้งสี่ ดา้ นตัวเหรี ยญมุมบนห้อยแพรแถบ
ด้านหน้า รู ปจักร มี สมอขัดในวงจักรซ้ายขวามี รูปปี กนกทับอยู่บน
พระแสงดาบ เขนและโล่ ตอนบนเป็ นรู ปพระครุ ฑพาห์
ด้านหลัง อักษรจารึ ก “ อสาธุ สาธุนา ชิเน ”
ลักษณะต่างกันที่เครื่ องหมายประดับบนแพรแถบดังนี้
แพรแถบขนาดกว้าง ๓ มิลลิเมตร ลายริ้ วจากบนลงล่าง
เป็ นสี แดงขาว สลับกันขอบทั้งสองข้าง เป็ นริ้ วสี แดงรวม ๑ ริ้ ว ข้างบนแถบมีเข็มโลหะ
อักษรว่า “ พิทกั ษ์เสรี ชน ” มีเครื่ องหมาย ทําด้วยโลหะสี ทอง เป็ นรู ปช่ อชัยพฤกษ์ช่อเดียว
ประดับบนแพรแถบ
ประเภทที่ ๑ แพรแถบสี เ หมื อ นชั้น ที่ ๑ มี เ ครื่ อ งหมาย
ทําด้วยโลหะสี ทอง เป็ นรู ปขีดประกอบด้วยเปลวระเบิดประดับบนแพรแถบ
ประเภทที่ ๒ แพรแถบสี เ หมื อ นชั้น ที่ ๑ไม่ มีเ ครื่ อ งหมาย
ประดับบนแพรแถบ
* ปัจจุบนั ไม่มีการพระราชทานแล้ว *
.
( . . ) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๕๕ รัชกาลที่ ๖
ลักษณะ เหรี ยญเงินกลม
ด้านหน้า พระบรมรู ปบพระบาทสมเด็จพระมงกุ เกล้าเจ้าอยูห่ วั มีอกั ษร
ที่ริมขอบ เหรี ยญว่า “ มหาราชาประเมนทรมหาวชิราวุโธสยามรัชกาล พุทธสาสนปัตถัมภโก ”
ด้านหลัง อักษรว่า “ ทรงพระราชนิยม พระราชทาน”
แพรแถบ สี ดาํ และเหลือง กว้าง ๓ เซนติเมตร
.
( . . .) สร้ า งขึ้ น พ.ศ. ๒ ๒ รั ช กาลที่ ๕
พระราชทานแก่ผไู ้ ปราชการสงครามปราบโจร ่อ
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม
ด้านหน้า พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระพักตร์ดา้ นข้าง
ด้านหลัง รู ปพระสยามเทวาธิราช ทรงของ้าวขี่คอช้าง ที่ริมขอบมีอกั ษร
“ ปราบ ่อ ๑๒๓๙ ๑๒ ๑๒ ๙ ” แพรแถบ สี ดาํ ริ มสี เหลืองกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ที่แพรแถบ
มีเข็มบอกปี จุลศักราชที่ไปราชการแต่ละครั้ง บนแพรแถบทั้งหมดมี ๓ คราว
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คราว จ.ศ.๑๒๓๙ (พ.ศ. ๒ ๒๐)
คราว จ.ศ.๑๒ (พ.ศ. ๒ ๒๘)
คราว จ.ศ.๑๒ ๙ (พ.ศ. ๒ ๒๐)
* ปั จจุบนั พ้นสมัยพระราชทานแล้ว *

.
( . . ) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๖๑
รัชกาลที่ ๖ สําหรับพระราชทานแก่ผไู ้ ปราชการสงครามในทวีปยุโรป (สงครามโลกครั้งที่ ๑)
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม
ด้านหน้า พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระมงกุ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระพักตร์ดา้ นข้าง อักษรที่ริมขอบเหรี ยญ “ รามาธิปติสยามินโท วชิราวุธวิสสุ โต ”
ด้านหลัง มีรูปวชิราวุธ มีรัศมีพานรองสองชั้น มีฉตั รสองข้าง อักษรริ ม
ขอบเหรี ยญ “ งานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พระพุทธศักราช ๒ ๖๑ ”
แพรแถบ สี เลือดหมู มีริ้วสี ดาํ ใกล้ขอบทั้งสองข้าง
* ปั จจุบนั พ้นสมัยพระราชทานแล้ว *
.
( . . .) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๖ รัชกาลที่
ลักษณะ เหรี ยญทองแดงรมดํา รู ปสี่ เหลี่ยมย่อกลางทั้งสี่ ดา้ น ห้อยร้อย
กับแพรแถบ ด้านมุม
ด้านหน้า รู ปภาพสมุดรั ธรรมนู ญวางบนพานแว่น ้ า ๒ ชั้น อยู่ใน
วงพวงมาลัยชัยพฤกษ์แผ่รัศมีท้ งั มณฑล
ด้านหลัง รู ปพระสยามเทวาธิราช ถือพระขรรค์ในท่าประหารปรปั กษ์
และมีอกั ษร ย่อว่า “ ปราบกบฏ พ.ศ.๒ ๖ ” ที่ห่วงมีอกั ษรว่า “ พิทกั ษ์รั ธรรมนูญ ”
แพรแถบ สี ธ งชาติ ไ ทย กว้า ง ๒.๘ เซนติ เ มตร มี เ ข็ม กลัด อัก ษรว่ า
“ สละชีพเพื่อชาติ ”
.
( . .) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๘๙ รัชกาลที่
ลักษณะ ๒ ชนิด
๑.๘.๑ ชนิดสามัญ เหรี ยญดีบุกรู ปไข่
ด้านหน้า ช้างไอราพต
ด้านหลัง อักษรไทย และอักษรโรมันว่า “ นต.จิ สน.ติ ปร. สุ ข. ”
“ NATTHI SANTI PARAM SUKHAM ”
แพรแถบ สี แดง กว้าง ๐ มิลลิเมตร ตรงกึ่งกลาง แพรแถบ
มีริ้วสี น้ าํ เงินและริ้ วขาวคัน่ ขนาบสี น้ าํ เงิน
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๑.๘.๒ ชนิดพิเศษ
เช่นเดียวกับชนิดสามัญ แต่เป็ นเหรี ยญเงิน ที่ห่วงเป็ นรู ปดาบตั้ง
ทําด้วยเงินไขว้และสี แพรแถบเช่นเดียวกับชนิดสามัญ
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทานแล้ว *

.

เหรี ยญประเภทนี้ สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวสําหรั บพระราชทานแก่ ผูก้ ระทําความดี ความชอบในราชการแผ่นดิ น หรื อผูท้ ี่ ท าํ
คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ได้แก่
.
( . . .( .)) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๒๕
รั ช กาลที่ ๕ ปั จ จุ บ ัน พระราชทานแก่ ผู ้ที่ ท รงพระราชดํา ริ เห็ น สมควร หรื อผู ้ที่ มี ผ ลงาน
มีความสามารถในศิลปวิทยาเป็ นคุณประโยชน์แก่ชาติบา้ นเมือง ได้ผลถึงขนาด
ลักษณะ เหรี ยญเงิ นกลมรี กะไหล่ ทอง ขนาดเส้ นผ่าศู นย์กลาง
๓.๙ เซนติเมตรและมีเข็มปลายเป็ นช่อปทุมทั้งสองข้าง จารึ กอักษร “ ศิลปวิทยา ”
ด้านหน้า พระบรมรู ปพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หั ว
เบื้องล่าง มีใบชัยพฤกษ์ไขว้
ด้านหลัง พระสยามเทวาธิ ร าชทรงพระขรรค์ ยื น แท่ น พิ ง โล่
พระหัตถ์ซา้ ย ทรงพวงมาลาจะสวมที่ตรงจารึ กนามผูร้ ับมีเลข ๑๒ ซึ่ งเป็ นปี สร้างเหรี ยญ
ที่ห่วงเหรี ยญเป็ นรู ปพระขรรค์ชยั ศรี กบั ธารพระกร ไขว้รองรับแผ่นโลหะจารึ กอักษร “ ทรงยินดี ”
แพรแถบ พระราชทานทหารหรื อตํารวจ แพรแถบกว้าง
๓ เซนติเมตร ริ้ วแดงและขาว
พระราชทานฝ่ ายพลเรื อน ริ้ วขาวและชมพู
.
( . .) สร้ า งขึ้ น พ.ศ. ๒ ๘
สมัย รั ช กาลที่ ๘ สําหรั บพระราชทานผูท้ ี่ ช่ วยเหลื อทหารตํารวจตามคําสั่ งของทางราชการ
หรื อองค์การ ซึ่งทางราชการรับรอง ซึ่งเป็ นการกระทํานอกเหนือหน้าที่ราชการตามปกติ
ลักษณะ เหรี ยญโลหะกลม
ด้านหน้า รู ปมหามงกุ อยูเ่ หนือจักร ซ้าย ขวา เป็ นรู ปปี กนก
มีสมอขัดในวงจักร
ด้านหลัง อักษร “ ช่วยราชการเขตภายใน ”
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แพรแถบ เป็ นสี ต่างกัน ตามสมัยของการรบ กําหนดโดยพระราช
กฤษ ี กาการรบสงครามอินโดจี น สี แดงกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีริ้วขาวตอนกลาง แพรแถบ
กว้าง ๕ มิลลิเมตร ด้านบนมีเข็มโลหะช่อชัยพฤกษ์ การรบสงครามมหาเอเซี ยบูรพา สี เขียว
กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีริ้วสี แดงตอนกลางของแถบกว้าง ๕ มิลลิเมตร ด้านบนมีเข็มโลหะ
ช่อชัยพฤกษ์
.
( . . ) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๙ รัชกาลที่ ๙
สําหรับพระราชทาน ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ กระทําหน้าที่อย่างทหารหรื อตํารวจ โดยคําสั่ง
เจ้ากระทรวงให้ปฏิ บตั ิ ราชการชายแดนเป็ นพิเศษเกี่ ยวกับการป้ องกันราชอาณาจักร ได้ผล
สมความมุ่งหมายของทางราชการ
ลักษณะ เหรี ยญรู ปกลม ทําด้วยโลหะสี ทอง
ด้านหน้า พระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกําลังทรงกระทํา
ยุทธหัตถีกบั ราชศัตรู
ด้านหลัง อักษร “ เราปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อเกียรติศกั ดิไทย ”
แพรแถบ สี ม่วงกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีริ้วขาวใกล้ขอบ ทั้งสองข้าง
ด้านบนแพรแถบมีเข็มโลหะสี ทองรู ปคฑาจอมพล อักษร “ ราชการชายแดน ”
.
( . . . ) สร้ างขึ้นครั้ งแรก รั ชสมัยรั ชกาลที่ ๕
ปี พ.ศ. ๒ ๘๕ ตรา พ.ร.บ. เหรี ยญจักรมาลาใหม่ สําหรับพระราชทานแก่ผทู ้ ี่มียศทหารหรื อ
ตํารวจ หรื อว่าที่ยศนั้น
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม
ด้านหน้า รู ปจักรกลางวงจักรเป็ นรู ปจุลมงกุ ประดิษ านขึ้นอยูบ่ น
พานทองสองชั้น มีฉัตรเครื่ องสู งประกอบสองข้างด้านหลัง รู ปจักรตรงกลางเป็ นรู ปช้างจารึ ก
อักษร “ ส.พ.ป.ม.จ. ๕ ”
แพรแถบ กว้าง ๓ เซนติ เมตร สี แดงขอบเขี ยวอยู่ริมมี ริ้ว สี เหลื อง
และนํ้าเงินถัดเข้ามา
.
( . . . ) สร้างขึ้นครั้งแรก พ.ศ. ๒ ๓๖
รัชกาลที่ ๕ สําหรับพระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบแก่ผปู ้ ิบตั ิราชการดีทวั่ ไป เนื่ องใน
พระราชพิธีรัช าภิ เษก สมโภชสิ ริราชสมบัติครบ ๒๙ ปี ต่ อมา พ.ศ. ๒ ๘๕ รั ชกาลที่ ๙
โปรดเกล้า ให้ตรา พ.ร.บ. เหรี ยญจักรพรรดิมาลา เพื่อพระราชทานแก่ขา้ ราชการพลเรื อน
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ลักษณะ เหรี ยญเงินขอบเหรี ยญรู ปจักร
ด้านหน้า รู ปพระครุ ฑพ่าห์
ด้านหลัง รู ปช้างอยูใ่ นวงจักร จารึ กอักษรโดยรอบว่า
“ บําเหน็จแห่ งความยัง่ ยืน และมัน่ คงในราชการ ”
ด้านบน เหรี ยญมีเครื่ องหมายพระมหาวชิราวุธ
แพรแถบ กว้าง ๓ เซนติเมตร สี แดงริ มขอบสี เขียว และเหลือง
.
( . . . ) สร้ างขึ้น พ.ศ. ๒ ๖๘ รั ชกาลที่ ๖
สําหรับพระราชทานผูป้ ฏิบตั ิราชการเสื อป่ าด้วยความอุตสาหะ และรับราชกาลมาครบกําหนด
๑๕ ปี บริ บูรณ์
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม
ด้านหน้า รู ปหน้าเสื อทรงมงกุ กลางวงจักร
ด้านหลัง อักษรพระบรมนามาภิ ไธยย่อ ร.ร.๖ มีอกั ษรจารึ กวงรอบ
ข้างบนว่า “ บําเหน็จแห่ งความยัง่ ยืน ” และจารึ กอักษรที่วงรอบข้างล่างว่า “ ในราชการเสื อป่ า
๑๕ ปี ” เข็มกลัดเงินบนแพรแถบด้านบนสําหรับกลัดเสื้ อ อักษร “ เสี ยชีพ อย่าเสี ยสัตย์ ”
ด้านบน เหรี ยญรู ปวชิระสองคม
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
.
( . . . ) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๑๒ รัชกาลที่ ๕
สําหรับพระราชทานบําเหน็จความชอบในพระองค์ และในการช่าง เช่น ช่างเขียน ช่างถ่ายรู ป
ผูข้ บั ร้อง นักดนตรี ไว้เป็ นกรรมสิ ทธิ
ลักษณะ เหรี ยญเงินกะไหล่ทองรู ปกลม
ด้านหน้า รู ป จุ ล มงกุ ประดิ ษ านอยู่บ นพานรองสองชั้น มี ฉัต ร
เครื่ องสู งประกอบสองข้าง
ด้านหลัง อุณาโลม รอบอุณาโลมมีอกั ษรว่า “ ส.พ.ป.ม.จ. ๕ ”
แพรแถบ กว้าง ๓ เซนติเมตร สี แดงริ มเขียวมีริ้วเหลืองและสี น้ าํ เงิน
ขนาดเล็กควบคัน่ ทั้งสองข้าง
.
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๕๐ รัชกาลที่ ๙ สําหรับ
พระราชทานแก่ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อ
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๓.๒ เซนติเมตร

ลักษณะ

เหรี ย ญเงิ น กลมรี ขนาดกว้า ง ๒.๕ เซนติ เ มตร ยาว

ด้านหน้า ตราเสื อประกอบวชิระ ริ มขอบส่ วนบนอักษร “ ลูกเสื อ ”
ส่ วนกลางอักษร “ เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์ ”
ด้านหลัง พื้นเกลี้ยงจารึ กนามเลขประจําตัวผูไ้ ด้รับพระราชทานนาม
หน่วยลูกเสื อ สังกัด และวันพระราชทาน
ดังนี้
ชั้นที่ ๑ มีเ ลอร์เดอลีส์ ทําด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบ ๒ ดอก
ตามแนวนอน
ชั้นที่ ๒ มี เ ลอร์ เ ดอลี ส์ ทํา ด้ว ยโลหะเงิ น ประดับ ที่ แ พรแถบ
กึ่งกลาง ๑ ดอก
ชั้นที่ ๓ ไม่มีเ ลอร์เดอลีส์ประดับ
.
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๕๐ สําหรับพระราชทาน
ผูบ้ ญ
ั ชาการลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่น บรรดาผูม้ ี
อุปการคุณ อันเป็ นประโยชน์แก่กิจการลูกเสื อ
ลักษณะ เหรี ย ญเงิ น กลมรี ขนาดกว้า ง ๒.๕ เซนติ เ มตร ยาว
๓.๒ เซนติเมตร
ด้านหน้า หน้ า เสื อ ประกอบวชิ ร ะ ริ มขอบบนอัก ษร “ ลู ก เสื อ ”
ส่ วนล่างอักษร“ เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์ ”
ด้านหลัง พื้ น เกลี้ ยงระบุ น ามของผู ้รั บ พระราชทาน และวัน ที่
พระราชทาน
ดังนี้
ชั้นที่ ๑ มี เ ข็ม วชิ ร ะทํา ด้ว ยโลหะเงิ น ประดับ แพรแถบ กึ่ ง กลาง
ในแนวดิ่ง ๑ เข็ม
ชั้นที่ ๒ มีเข็มหน้าเสื อทําด้วยโลหะเงิน ประดับแพรแถบ กึ่ งกลาง
ในแนวดิ่ง ๑ เข็ม
ชั้นที่ ๓ ไม่มีเข็มโลหะประดับ
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เป็ นเหรี ยญที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว แต่ ล ะรั ช กาลนั บ ตั้ งแต่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้สร้างขึ้นเป็ นพระองค์
แรกในราชวงศ์จกั รี สําหรั บพระราชทานแก่ บุคคลที่ ทรงดําริ เห็ นสมควร หรื อตามพระราช
อัธยาศัย มี ๒ ชนิด
.
เริ่ มสร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๑๒ สําหรับผูม้ ีความชอบ
ในพระองค์ และได้ทรงสร้างเหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ พ.ศ.๒
สําหรับพระราชทาน
พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผูไ้ ด้รับราชการในรัชกาลที่ หรื อผูท้ ี่ได้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ นพรัตนราชวราภรณ์ ต่อมาในทุกรัชกาลก็โปรดเกล้า สร้างเหรี ยญ
รั ต นาภรณ์ ประจํา แต่ ล ะพระองค์ จนถึ ง รั ช กาลปั จ จุ บ ัน ที่ จ ะพระราชทานแก่ ผูใ้ ดแล้ว
แต่จะทรงพระราชดําริ เห็นสมควร ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายในพระมหากรุ ณาธิคุณส่ วนพระองค์
ลักษณะ เป็ นเหรี ยญขอบรู ปต่าง ๆ แต่ละรั ชกาลและมีฉลุอกั ษร
พระปรมาภิไธยย่อของแต่ละพระองค์ อยูภ่ ายในขอบเหรี ยญ
แพรแถบ สี จะกําหนดแตกต่างกันไปแต่ละรัชกาล ซึ่ งจะมีสีประจํา
วันพระราชสมภพแต่ละพระองค์อยูใ่ นแพรแถบด้วย
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๙๕
ลักษณะ ฉลุอกั ษรพระปรมาภิไธยย่อ “ ภ.ป.ร. ” อยูภ่ ายในขอบเรื อน
รู ปทรงกลมซึ่งมีรัศมี มีเลข ๙ ซึ่งเป็ นเลขประจํารัชกาลอยูต่ ิดขอบห่วงซึ่งใช้ร้อยแพรแถบ
แพรแถบ กว้าง ๒.๓ เซนติเมตร พื้นสี เหลือง มีริ้วขาว ใกล้ขอบทั้งสองข้าง
ดังนี้
ชั้นที่ ๑ อักษรพระปรมาภิไธย และขอบเรื อนเงินประดับเพชร
ชั้นที่ ๒ อักษรพระปรมาภิไธย ลงยาสี ขาวขอบเรื อนประดับเพชร
ชั้นที่ ๓ อักษรพระปรมาภิไธย ลงยาสี ขาวขอบเรื อนสร่ งทองคํา
ชั้นที่
อักษรพระปรมาภิไธย ทองคําขอบสร่ งเงิน
ชั้นที่ ๕ อักษรพระปรมาภิไธย ทําด้วยเงิน
ผูร้ ับพระราชทาน จะเป็ นกรรมสิ ทธิ แม้ผไู ้ ด้รับพระราชทานล่วงลับไปแล้ว
ก็ให้ตกทอดเฉพาะแก่ทายาทรักษาไว้เป็ นที่ระลึกในวงศ์ตระกูลสื บไป หากทายาทต้องการเชิดชู
เกี ยรติคุณ จะใช้แต่ดวงเหรี ยญร้อยสร้อยสวมคอก็พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ใช้ได้
ในโอกาสที่เหมาะสม แต่จะร้อยแพรแถบนําไปใช้ประดับไม่ได้

๖64
ฝ่ ายหน้า ( บุรุษ ) ลักษณะแพรแถบ ชนิดประดับอกเสื้ อ
ฝ่ ายใน ( สตรี ) ลักษณะแพรแถบ ผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
ทรงสถาปนาขึ้น สําหรับพระราชทานแก่ขา้ ราชการในพระราชสํานัก นายทหารรักษาพระองค์
และผูม้ ีความชอบในพระราชสํานัก พ.ศ. ๒ ๐ ซึ่ งต่อมารัชกาลต่อไปก็ได้สถาปนาเหรี ยญ
ราชรุ จิข้ ึนทุกรัชกาล เว้นรัชกาลที่ ๘ ซึ่งไม่ได้ทรงสถาปนา
ลักษณะ เหรี ย ญของแต่ รั ช กาล จะเป็ นพระบรมรู ป พระพัก ตร์
ด้านข้างของแต่ละพระองค์
แพรแถบ เป็ นสี ซ่ ึงกําหนดไว้แต่ละเหรี ยญของรัชกาลนั้น ๆ ซึ่งเป็ น
สี วันพระราชสมภพ ของแต่ละพระองค์อยูใ่ นแพรแถบด้วย
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติ
เหรี ยญราชรุ จิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ.๒๕๐๒ สําหรั บพระราชทานเป็ นเครื่ องหมายแห่ งพระมหา
กรุ ณาธิคุณ ตามพระราชอัธยาศัย
ลักษณะ เหรี ยญรู ปกลม ทอง , เงิน
ด้านหน้า พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ครึ่ งพระองค์ ทรงหันพระพักตร์ทางเบื้องขวา อักษร ริ มขอบ “ ภูมิพโล ปรมราชาธิราชา ”
ด้านหลัง รู ปจักร ตรงกลางอักษร “ ราชรุ จิยา ทินนมิหงั ”
แพรแถบ กว้าง ๓. มิลลิเมตร สี เหลือง ริ มสี ขาว
บุรุษ
แพรแถบชนิดประดับอกเสื้ อ
สตรี
แพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอ

.

เหรี ย ญราชอิ ส ริ ย าภรณ์ สํา หรั บ พระราชทานเป็ นที่ ร ะลึ ก ต้น เค้า มี ก าร
พระราชทานตั้งแต่รัชสมัย พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ เช่น คราวเฉลิมพระชันษาครบ
๖๐ ปี บริ บูรณ์ พ.ศ. ๒ ๐ ทรงสร้างเหรี ยญตรามหามงกุ ขึ้นเป็ นที่ระลึกทั้งแบบทองคํา และเงิน
พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการให้เป็ นเครื่ องประดับติดเสื้ อ ได้ตามอัธยาศัย
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์สาํ หรับพระราชทานเป็ นที่ระลึกหลายเหรี ยญ และ
ในรัชกาลต่อมาได้มีเหรี ยญพระราชทาน จนถึงรัชกาลปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีการพระราชทาน แต่มี
พระบรมราชานุญาตให้บุคคลทัว่ ไปมีสิทธิที่จะจัดหาเหรี ยญที่ระลึกต่าง ๆ มาประดับได้
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.
( . . ) สร้ างขึ้น พ.ศ.๒ ๒ รั ชกาลที่ ๕
พระราชทานเป็ นที่ระลึกในการสมโภชของการสถาปนากรุ งเทพมหานคร เป็ นราชธานี ครบรอบ
๑๐๐ ปี
ลักษณะ เหรี ยญรู ปกลม ชนิ ดทอง พระราชทานชั้นพระองค์เ จ้า
และเจ้าพระยาขึ้นไป ชนิดเงิน และชนิดทองแดง พระราชทาน ผูร้ องลงมา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๖.๓ เซนติเมตร ที่ขอบมีรัศมีโดยรอบยีส่ ิ บแฉก
ด้านหน้า พระบรมรู ป ๕ รั ช กาล คื อ รั ช กาลที่ ๑ รั ช กาลที่ ๒
รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ และรัชกาลที่ ๕
ด้านหลัง ข้างบนรู ปจักรตรี อกั ษร “ การสมโภชพระนครเฉลิมกรุ ง
รัตนโกสิ นทรมหิ นทรายุทธยาบางกอก ล ”
แพรแถบ สี แดงและขาว กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร.
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
.
( . . ) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๓๖ รัชกาลที่ ๕
พระราชทานเป็ นที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติเจริ ญมาบรรจบครบ ๒๕ ปี
ลักษณะ เหรี ยญเงินกลม
ด้านหน้า พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ด้านหลัง มีอกั ษร “ ที่รฤกการพระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติครบ
๒๕ ปี วันที่ ๑ ตุลาคม รัตนโกสิ นทร์ศก ๑๑๒ ” อยูใ่ นช่อพุทธรักษาและช่อชัยพฤกษ์
แพรแถบ สี ชมพู มีริ้วขาวใกล้ขอบทั้งสองข้าง
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
.
( . . . ) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๐ รัชกาลที่ ๕
เป็ นที่ระลึกในการเสด็จประพาสทวีปยุโรปเป็ นครั้งแรก เพื่อเจริ ญพระราชไมตรี
ลักษณะ เหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน เหรี ยญทองแดง เป็ นรู ปกลม
ด้านหน้า พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครึ่ งพระองค์ผนิ พระพักตร์เบื้องซ้าย
ด้านหลัง อักษร “ ที่รฤกในการเสด็จพระราชดําเนิ นประพาทยุโรป
ตั้งแต่วนั ที่ เดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม รัตนโกสิ นทร์ศก ๑๑๖ ”
แพรแถบ สี เหลืองริ มสี น้ าํ เงินกับแดง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
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( . . ) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๐ รัชกาลที่ ๕ เป็ นที่ระลึก
คราวพระองค์เสด็จประพาสทวีปยุโรป ซึ่ งขณะนั้นสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชิ นีนาถ
ทรงดํารงตําแหน่ งผูส้ าํ เร็ จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ เพื่อพระราชทานพระบรมวงศานุ วงศ์
ข้าราชการตลอดจนถึงพลทหาร และกะลาสี เรื อพระที่นงั่ ที่ตามเสด็จในครั้งนั้น
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม
ด้านหน้า พระปรมาภิไธย “ ส.ผ. ” ไขว้
ด้านหลัง พื้นเงินเกลี้ยงสําหรับจารึ กนามผูไ้ ด้รับพระราชทาน และ
มีอกั ษร ที่ขอบเบื้องต้นว่า “ พระราชทาน ” เบื้องล่างว่า “ ร.ศ. ๑๑๖ ”
แพรแถบ สี น้ าํ เงินอ่อน กว้าง ๓.๒ เซนติเมตร
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
.
( . . ) สร้ างขึ้น พ.ศ. ๒ ๖ รัชกาลที่ ๕
เป็ นที่ระลึกในวโรกาสที่ได้เสด็จดํารงสิ ริราชสมบัติสืบสันติวงศ์ นานกว่าบูรพกษัตริ ยพ์ ระองค์ใด
ในราชวงศ์จกั รี
ลักษณะ เหรี ยญรู ปไข่สองเหรี ยญซ้อนกัน
ด้านหน้า รู ปโล่ เป็ นตราจุลมงกุ รองพาน ๒ ชั้น โล่หลังมหามงกุ
รองพานอย่างเดี ยวกัน มี พระมหาสังวาลนพรั ตนราชวราภรณ์ และมี ใบชัยพฤกษ์รอบนอก
มีพระขรรค์กบั ธารพระกรไขว้กนั อยูเ่ บื้องหลัง มีพระอุณหิ ศ อยูเ่ บื้องบน ทั้ง ๒ หน้ารู ปกลมรี
ด้านหลัง กลางโล่ รู ป ช้า ง ๓ เศี ย ร มี ช่ อ พุ ท ธรั ก ษาล้อ ม ๒ ข้า ง
มีอุณหิ ศอยูเ่ บื้องบน ภายในมีอุณาโลมอยูเ่ หนือโล่ ล เหมือนกันทั้ง ๒ หน้า
แพรแถบ สี คล้ายสายสะพายประถมาภรณ์มงกุ ไทย และประถมาภรณ์
ช้างเผือก
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
.
( . . .) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๕๐ รัชกาลที่ ๕ พระราชทาน
เป็ นที่ระลึกในวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็ นปี ที่ ๐ เสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ ๒ แห่งกรุ งศรี อยุธยา
ลักษณะ เหรี ยญทองและเหรี ยญเงิน
ด้านหน้า เป็ นรู ปพระครุ ฑพ่าห์ มีพระจุลมงกุ ซ้อนบนอก
ด้านหลัง อักษร “ ที่รฤกรัชกาลที่ ๕ กรุ งรัตนโกสิ นทร เสมอรัชกาล
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ กรุ งศรี อยุธยา ร.ศ.๑๒๖ ”
แพรแถบ สี เหลืองขอบเขียว มีริ้วแดงนํ้าเงินคัน่ สี เหลือง
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
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.
( . . . ) สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๕๑ รัชกาลที่ ๕
พระราชทานเป็ นที่ระลึกที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็ นปี ที่ ๑ ทรงดํารงรัชกาล
ยืนยาวยิง่ กว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยทุกพระองค์ ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร
ลักษณะ เหรี ย ญรู ป กลมรี ๒ ชนิ ด เหรี ย ญทอง และเหรี ย ญเงิ น
ด้านหน้า พระบรมรู ปพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย อักษรที่ขอบ “ จุ าลงกรณ์ บรมราชาธิราช ”
ด้านหลัง พระครุ ฑพ่าห์ จักรี ซอ้ นที่อก อักษรที่ขอบ “ รัชมังคลาภิเศก
รัตนโกสิ นทร์ศก ๘ ถึง ๑๒ เป็ น ๐ พรรษา ”
แพรแถบ ๓ เซนติเมตร สี เหลือง
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
.
( . . . ) รัชกาลที่ ๖ สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๕
ลักษณะ เหรี ยญกลม ๒ ชนิด กะไหล่ทอง และเหรี ยญเงิน
ด้านหน้า พระบรมรู ปรัชกาลที่ ๖
ด้านหลัง อักษร “ ที่รฤกงานบรมราชาภิเษก วันที่ ๒ ธันวาคม ร.ศ.๑๓๐
พุทธศาสนกาล ๒ ๕ ”
แพรแถบ ริ้ วสี เหลือง และดําสลับกัน
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
.
รัชกาลที่ สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๖๘
ลักษณะ เหรี ยญกลมเงินกะไหล่ทองและเงิน
ด้านหน้า พระบรมรู ปรัชกาลที่
ด้านหลัง อักษร “ เสด็จเถลิงราชมไหสวรรยสมบัติบรมราชาภิเษก
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒ ๖๘ ”
แพรแถบ ริ้ วสี เหลืองและเขียวสลับกัน
* ปัจจุบนั พ้นสมัยพระราชทาน *
.
รัชกาลที่ ๙ สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๙๓
ลักษณะ เหรี ย ญกลม ๓ ชนิ ด เหรี ย ญทอง เหรี ย ญกะไหล่ ท อง
และเงินสําหรับ พระราชทาน สมณศักดิ เป็ นเหรี ยญทองแดง ไม่มีแพรแถบ
ด้านหน้า อักษรพระปรมาภิไธย “ ภ.ป.ร. ” ประดิษ านอยูเ่ หนื อ
พระที่นงั่ อั ทิศภายใต้พระบวรเศวตฉัตร
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ด้านหลัง อักษร “ บรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษาคม พ.ศ. ๒ ๙๓ ”
แพรแถบ ริ้ วสี เหลืองสลับริ้ วขาว กว้าง ๓ เซนติเมตร
* เป็ นเหรี ยญที่ระลึกเหรี ยญแรกที่เริ่ มไม่มีการพระราชทาน *
.
สร้ างขึ้น พ.ศ. ๒ ๖ รั ชกาลที่ สําหรั บพระราชทาน
เพื่อเป็ นที่ระลึก แก่ผทู ้ ี่ได้ปฏิบตั ิราชการในคราวงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป (สงครามโลก
ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒ ๖๑
ลักษณะ เหรี ยญทองสัมฤทธิรู ปกลม
ด้านหน้า รู ปนารายณ์บนั ฤาชัย
ด้านหลัง อักษร “ มหาสงครามเพื่ออารยธรรม ”
แพรแถบ สี รุ้ง กว้าง ๓. เซนติเมตร
* พ้นสมัยพระราชทาน *
.
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒ ๕ รัชกาลที่
พระราชทานที่ระลึกงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี การสถาปนากรุ งเทพมหานครเป็ นราชธานี
ลักษณะ เหรี ยญรู ปกลม ๒ ชนิด กะไหล่ทอง และเหรี ยญเงิน
ด้านหน้า พระบรมรู ปพระพุทธยอด ้ าจุ าโลก กับ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ริ มขอบว่า “ พระพุทธยอด ้ า ” “ พระปกเกล้า ”
ด้านหลัง อักษร “ เฉลิมพระนครร้อยห้าสิ บปี พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒ ๕
”
แพรแถบ สี เขียว กลางเป็ นรุ ้งสี เหลือง กว้าง ๓ เซนติเมตร
* พ้นสมัยพระราชทาน *
.
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๕๐๐ รัชกาลที่ ๙
โปรดเกล้า ให้ ส ร้ า งขึ้ น เนื่ อ งจากมี ง านฉลอง และบํา เพ็ จ กุ ศ ลเป็ นงานใหญ่ ในวารที่
พระพุ ท ธศาสนา เป็ นศาสนาประจํา ชาติ ไ ทย ได้รุ่ ง เรื องมาจวบจนครบ ๒๕ ศตวรรษ
ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ และจัดให้วนั ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๐ เป็ นวันฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
ลักษณะ เหรี ยญโลหะสี ทองรู ปกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร
ด้านหน้า รู ปธรรมจักร ตรงกลางรู ปไตรรั ตน์ ทําด้วยเงิ นจําหลัก
เป็ นเพชรสร่ ง
ด้านหลัง รู ปกลีบบัวบานจารึ กอักษร “ งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ”
มีใบโพธิทําด้วยโลหะสี ทองติดที่ห่วง
แพรแถบ สี เหลืองแดง กว้าง ๓ เซนติเมตร
* บุคคลซึ่งมีชีวิตอยูใ่ นวันฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ มีสิทธิประดับ *
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สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๕๐ สร้างขึ้นตาม พ.ร.บ. เพื่อเป็ นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ ในการที่สองพระองค์ ได้เสด็จนิ วตั ิ
พระนคร จากการบํา เพ็ญ พระราชกรณี ย กิ จ อัน เป็ นประโยชน์ ใ หญ่ ย่ิง กว่า ประเทศชาติ
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรั อเมริ กา และทวีปยุโรป รวม ๑๕ ประเทศ
ลักษณะ เหรี ยญโลหะรู ปกลมสี ทองหรื อสี เงิน
ด้านหน้า พระบรมรู ปครึ่ งพระองค์ท้ งั สองพระองค์ ล
ด้านหลัง อั ก ษร “ ที่ ร ะลึ ก ในการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เยื อ น
สหรั อเมริ กา และทวีปยุโรป พุทธศตวรรษ ๒๕๐๓ ”
แพรแถบ กว้าง ๓.๘ เซนติเมตร สี ขาวอยูก่ ลาง และมีริ้วสี ้ า สี เหลือง
สี น้ าํ เงินและสี แดงทั้งสองข้าง
* ชนิ ดนี้ พระราชทานสมณศักดิ เป็ นรู ปเสมาโลหะสี ทองไม่ได้ใช้
ประดับอย่างเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ *
.
สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๙ เป็ นที่ระลึกในวโรกาสที่
พระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๑ เซนติเมตร
ด้านหน้า พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผินพระพักตร์
ทางเบื้องซ้าย ริ มขอบอักษร “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิ ราช
บรมนาถบพิตร ”
ด้านหลัง รู ปพระราชสัญจกรประจําพระองค์ ที่ริมขอบอักษร “ ที่ระลึก
พระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี เดือนมิถุนายน ๒๕ ๑ ” และมี เลข ๙ ติดที่ห่วง
แพรแถบ กว้าง ๓.๑ เซนติเมตร สี เหลือง ริ มสี เขียว และมีริ้วสี ขาว
ขนาดเล็กถัดมาคัน่ ทั้งสองข้าง
* บุคคลมีสิทธิประดับโดยนําเหรี ยญใช้สวมคอได้ *
.
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็ นที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า ้ า
วชิ ราลงกรณ์ ขึ้นดํารงพระอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุ ราชกุมาร
ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
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ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๑ เซนติเมตร
ด้านหน้า พระรู ปของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ริ มขอบอักษร
“ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุ ราชกุมาร ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ”
ด้านหลัง อักษรพระนามย่อ “ ว.ก. ” เหนือพระนามย่อมีรูปจุลมงกุ
มี รั ศ มี ที่ริ ม ขอบมี อ ัก ษร “ ที่ ร ะลึ ก พระราชพิ ธีส ถาปนาสมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ร าชสยาม
มกุ ราชกุมาร ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ”
แพรแถบ สี ขาวริ มสี เหลือง ขนาดกว้าง ๓.๑ เซนติเมตร
.
สร้ า งขึ้ น พ.ศ. ๒๕๑๕ รั ช กาลที่ ๙ โดยมี
ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๐๕ เห็นสมควรมีเหรี ยญที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติ เป็ นการตอบแทน
คุณความดี และเป็ นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล เพื่อมอบให้แก่ผสู ้ นับสนุ นช่วยเหลือในการปฏิบตั ิ
ป้ องกัน หรื อปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ลักษณะ เหรี ยญโลหะสี เงินรู ปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๕ มิลลิเมตร
ด้านหน้า ตรงกลางเป็ นรู ปจักร มีสมอขัดในวงจักรซ้ายขวาของจักรี
มีรูปปี กนกทับอยูบ่ นพระแสงดาบ เขน และโล่ ตอนบน เป็ นรู ปครุ ฑพ่าห์
ด้านหลัง ตรงกลางเหรี ยญมีอกั ษรจารึ ก “ สนองเสรี ชน” มีลายไทย
ประกอบอยูเ่ บื้องหลัง และมีลายไทยอยูเ่ บื้องหลัง และลายพุม่ ข้าวบินฑ์ดา้ นบนติดที่ห่วง
แพรแถบ กว้าง ๓๕ มิลลิเมตร พื้นสี น้ าํ เงิน ตรงกลางมีสีขาว ริ้ ว
กับสี แดง ๓ ริ้ ว สลับกัน กว้าง ๑๕ มิลลิเมตร
.
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๕๒๑ รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้า ให้สร้างขึ้นในวโรกาส
พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมาร และเพื่อเป็ นการเฉลิม
พระเกียรติ จึงโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติเหรี ยญที่ระลึกนี้ข้ ึน
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๑ เซนติเมตร
ด้านหน้า พระรู ปสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารสยามบรมราชกุมารี
ด้านหลัง อักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ สธ ” ไขว้ ภายใต้มงกุ ขันติยนารี
ไม่มีพระจอน ภายใต้ขอบเบื้องบนมีอกั ษร “ พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารี ”
แพรแถบ กว้าง ๓.๑ เซนติเมตร ด้านขวาเป็ นสี เหลือง ด้านซ้ายสี ม่วง
ขอบนอกสี เหลืองมีริ้วขนาดเล็กสี ม่วง ขอบนอกของสี ม่วงมีริ้วขนาดเล็กเป็ นสี เหลือง
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สร้ างขึ้น พ.ศ. ๒๕๒๕
รั ช กาลที่ ๙ พระราชทานเป็ นที่ ร ะลึ ก ในโอกาสสมโภชกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ค รบ ๒๐๐ ปี
อัน เป็ นปี ที่ ๓ ในรั ช กาล และเพื่ อ เป็ นการสอดคล้อ งกับ โบราณราชประเพณี ที่ เ คย
จัด ทํา เหรี ยญสตพรรษมาลา และเหรี ย ญเฉลิ ม พระนคร ๑๕๐ ปี ขึ้ น ในโอกาสสมโภช
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๑๐๐ ปี
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๑ เซนติเมตร
ด้านหน้า ตรงกลางมี พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระปรเมรุ ราชา
บรมนาถ พระพุทธยอด ้ าจุ าโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หันพระพักตร์ ทางเบื้องขวาภายในวงรอบเหรี ยญ ด้านขวามีอกั ษร “ รัชกาลที่ ๑ ” ด้านซ้าย
อักษร “ รัชกาลที่ ๙ ”
ด้านหลัง กลางเหรี ยญเป็ นรู ปปทุ ม อุ ณ าโลมอั น เป็ นพระราช
สัญญาลักษณ์ ในรัชกาลที่ ๑ ประดิษ านอยูก่ ลางพระแสงจักร ภายในวงขอบเหรี ยญมีขอ้ ความว่า
“ สมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ” ด้านบนเหรี ยญ มีตราจักรี ในทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ห่วงตราจักรี ติดกับห่ วง
แพรแถบ กว้า ง ๓.๑ เซนติ เ มตร พื้ น ของแพรแถบมี ริ้ วสี เ ขี ย ว
ขนาดใหญ่ อันเป็ น สี วนั พระราชสมภพของรัชกาลที่ ๑ ด้านขวา และด้านซ้ายเป็ นริ้ วสี ขาว
อันเป็ นสี ประจําวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ ต่อจากริ้ วสี ขาวเป็ นสี ชมพูและสี ม่วงด้านขวา
และซ้ายเป็ นริ้ วสี เหลืองขนาดเล็กเป็ นสี ประจําราชวงศ์จกั รี
.
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๕๒๕ รัชกาลที่ ๙
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๑ เซนติเมตร
ด้านหน้า พระรู ปพระนางเจ้าสิ ริกิติ พระบรมราชินีนาถ ภายใน
ขอบเหรี ยญด้านขวา “ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ ” และซ้าย “ พระบรมราชินีนาถ ”
ด้านหลัง อักษรพระปรมาภิไชย “ ส.ก. ” ไขว้ภายใต้พระสัปตปฏล
เศวตฉัตร ประกอบสายกนก ด้านบน มีมงกุ ขัตติยราชนารี ไม่มีพระจอนติดกับห่วงร้อยแพรแถบ
แพรแถบ กว้า ง ๓.๑ เซนติ เ มตร พื้ น สี ้ า อัน เป็ นสี ป ระจํา วัน
พระราชสมภพ ริ มแพรแถบสองข้างมีริ้วสี เหลือง อันเป็ นสี ประจํามหาจักรี บรมราชวงศ์
.
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒ อันเป็ นปี ที่ ๓๙ ในรัชกาลปั จจุบนั
ลักษณะ เหรี ยญเป็ นรู ปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๑ มิลลิเมตร
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ด้านหน้า พระรู ปสมเด็ จ พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ฉ ลอง
พระองค์เต็มยศ มีรูปดอกบัวบานประกอบเป็ นลวดลายอยูโ่ ดยรอบ
ด้านหลัง ตราพระราชอิ ส ริ ยศของสมเด็ จ พระบรมราชชนนี
ประกอบด้วย มงกุ ขัตติยราชนารี ประดิษ านบนพานแว่น ้ า ๒ ชั้น เหนื อตัง่ และมีตงั่ ลดตัง่
ฉัตรกลีบบัว ๕ชั้น อยูส่ องข้างใต้ตราอักษร “ พระชนมายุ ๘ พรรษา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒ ”
มีรูปดอกบัวบานใหญ่เล็กสลับกันเป็ นลวดลายโดยรอบ
แพรแถบ กว้าง ๓๑ มิลลิเมตร พื้นแพรแถบ เป็ นสี แดงเข็มขนาดใหญ่
อันเป็ นสี พระราชสมภพ ริ มขอบสองข้างมีริ้วสี เหลือง และสี ขาว
.
รัชกาลที่ ๙ โดยพระบรม
ราชานุญาตตามความเห็นชอบของคณะรั มนตรี ซึ่ง พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ นายกรั มนตรี
ให้สร้างเหรี ยญที่ระลึกในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
ลักษณะ เหรี ย ญรู ป กลมรี ทํา ด้ว ยเงิ น กะไหล่ ท อง ขนาดกว้า ง
๓๐ มิลลิเมตร สู ง ๓๕ มิลลิเมตร
ด้านหน้า พระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช ทรงเครื่ องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุ ยใต้พระบรมรู ป ข้อความ
“ ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ”
ด้านหลัง พระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่ ๙ เป็ นรู ปพระที่นงั่
อั ทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระสัปตปฏลมหาเศวตฉัตร มีพระอุณาโลม ประดิษ านอยูก่ ลาง
พระแสงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ
แพรแถบ กว้าง ๓๐ เซนติเมตร สี เหลืองอมส้ม อันเป็ นสี วนั พฤหัส
ซึ่งเป็ นมูลตามดวงพระบรมราชสมภพ ริ มทั้งสองข้างเป็ นริ้ วสี ขาว เป็ นสี วนั พระราชสมภพ
.
สร้ างขึ้ น พ.ศ. ๒๕๓๑ รั ชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต ตามที่ น ายกรั มนตรี
โดยความเห็ นชอบของคณะรั มนตรี ได้ขอพระราชทานให้มีการสร้ างเหรี ย ญเป็ นที่ ระลึ ก
ในวโรกาสที่ พ ระองค์ ได้เ สด็ จ ดํา รงสิ ริ ราชสมบัติ ตั้ง แต่ พ.ศ. ๒ ๘๙ ยื น นานกว่ า
พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใด ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็ นเวลา ๓ ปี
ลักษณะ เหรี ยญเงิ น รู ป กลม เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง ๓๐ มิ ล ลิ เ มตร
ด้านบนเหรี ยญเป็ นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตรติดกับห่ วง
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ด้านหน้า ขอบเหรี ยญวงในเป็ นรู ปเก้าเหลี่ยม มีพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่ องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุ ย ล
ด้านหลัง อักษรพระปรมาภิไชย “ ภ.ป.ร. ” และประกอบด้วยเครื่ อง
เบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็ นสัญลักษณ์แสดงความเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ ด้านล่าง เหรี ยญ
ข้อความ “ รัชมังคลาภิเษก ”
แพรแถบ กว้าง ๓๐ มิลลิเมตร สี แพรแถบเป็ นสี เหลือง เป็ นสี แห่ ง
ราชจักรี วงศ์ และกลางแพรแถบมีริ้วขาวเล็กอันเป็ นสี ประจําวันพระราชสมภพ
.
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๕๓๕ รัชกาลที่ ๙
ลักษณะ เป็ นเหรี ย ญเงิ น กะไหล่ ท องรู ป ไข่ กว้า ง ๓๐ มิ ล ลิ เ มตร
สูง ๓๕ มิลลิเมตร
ด้านหน้า พระรู ปสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติทรงรัดเกล้าด้วยพระกระจัง
ประดับเพชร
ด้านหลัง เป็ นอักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ไขว้ภายใต้มงกุ ขัตติยราชนารี
แพรแถบ กว้าง ๓๐ มิลลิเมตร เป็ นสี ้ า อันเป็ นสี ประจําวันพระราช
สมภพมีร้ิ วสี เหลือง ซึ่งเป็ นสี ประจําราชวงศ์จกั รี และสี ขาวที่ริมขอบทั้งสองข้างแพรแถบ
.
สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๕๓๙

ลักษณะ เหรี ยญเงินกะไหล่ทองและทองคํารู ปไข่ ขนาด ๓๐ มิลลิเมตร
สูง ๓๕ มิลลิเมตร ด้านบน เป็ นพระแสงขรรค์ชยั ศรี ไขว้กบั พระคฑาจอมพลติดที่ห่วง
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครื่ องบรมขัตติยราชภูษิ
ตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุ ย ทรงพระมหาพิชยั มงกุ ทรงฉลองพระบาทเชิงงอนพระหัตถ์ ทรง
จับพระแสงขรรค์ชยั ศรี วางพาดบนพระเพลาประทับเหนือพระที่นงั่ ภัทรบิ
ด้านหลัง ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ภายใน
ขอบด้านขวา อักษร “ ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ” ด้านซ้ายมีอกั ษร “ ๙มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ”
เบื้องล่างข้อความ “ กาญจนาภิเษก ”
แพรแถบ กว้าง ๓๒ มิลลิเมตร สี เหลืองและมีริ้วเล็กสี น้ าํ เงินห้าริ้ ว
อันเป็ นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริ ย ์
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.
ลักษณะ เหรี ยญเงินกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มิลลิเมตร
ด้านหน้า พระบรมรู ปของพระองค์ทรงขัตติยราชภูษิตาภรณ์
ฉลองพระองค์ครุ ย ทรงพระมาลาเส้าสู ง
ด้านหลัง ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
แพรแถบ กว้า ง ๓๒ มิ ล ลิ เ มตร สี เ หลื อ งมี ข อบสี น้ ําเงิ น และมี ริ้ ว
สี ขาวเล็กทั้งสองข้าง
.
ลักษณะ เหรี ยญเงินรู ปไข่ ความสู ง ๓.๕ เซนติเมตร กว้าง ๓๐ เซนติเมตร
เบื้องบนเหรี ยญเป็ นรู ปมงกุ ขัตติยนารี ภายในมีอกั ษรพระนามาภิไธยย่อ “ สก ” ใช้หอ้ ยแพรแถบ
ด้านหน้า พระรู ปสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ ทรงรัดเกล้าด้วยพระกระจัง
ประดับเพชร ฉลองพระองค์ทรงสะพักปั กลาย ทรงสายสะพายและสวมสายสร้อยเครื่ องขัตติยราช
อิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติคุณรุ่ งเรื องยิง่ มหาจักรี บรมราชวงศ์
ด้านหลัง อักษรพระนามาภิไธยย่อ “ สก ” ไขว้ภายใต้มงกุ ขัตติยราชนารี
แพรแถบ กว้าง ๓๒ มิลลิเมตร พื้นแพรแถบสี ้ า อันเป็ นสี ประจํา
พระราชสมภพ ส่ วนริ มแพรแถบมีริ้วเล็กสี น้ าํ เงิน และริ้ วเล็กขาวทั้งสองข้างแพรแถบ
.
ลักษณะ เป็ นเหรี ยญรู ปไข่ ขนาดกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ทําด้วยเงิน
ด้านหน้า กลางเหรี ยญมีพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่ องแบบเต็มยศจอมทัพ
ฉลองพระองค์ครุ ยมหาจักรี บรมราชวงศ์ ทรงเครื่ องขัตติยราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติคุณรุ่ งเรื อง
ยิ่ง มหาจัก รี บ รมราชวงศ์ และสายสร้ อ ยจุ ล จอมเกล้า ภายในวงขอบเหรี ย ญมี ข ้อ ความว่ า
“ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ”
ด้านหลัง กลางเหรี ยญมีรูปตราสัญญาลักษณ์งานพระราชพิธีฉลอง
สิ ริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี ภายในวงขอบเหรี ยญเบื้องบนมีขอ้ ความว่า “ พระราชพิธีฉลองสิ ริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี ” เบื้องล่างมีขอ้ ความว่า “ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕ ๙ ” ขอบนอกเหรี ยญเบื้องบน
มีจกั รและตรี ศูลประดับอยู่กลางรู ปพระมหาเศวตฉัตร ๙ ชั้น ด้านหลังมีห่วงสําหรับบุรุษใช้ห้อย
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กับแพรแถบ กว้างประมาณ ๓๒ มิลลิเมตร สําหรับสตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็ นรู ป
แมลงปอ
แพรแถบ แพรแถบกว้างประมาณ ๓๒ มิลลิเมตร พื้นของแพรแถบเป็ น
สี เหลือง อันเป็ นสี ประจําวันพระบรมราชสมภพในรัชกาลปั จจุบนั ส่ วนริ มของแพรแถบทั้งสอง
ข้างเป็ นริ้ วสี น้ าํ เงิน ข้างละสามริ้ ว รวมหกริ้ ว ซึ่ งสี น้ าํ เงินเป็ นสัญญาลักษณ์ของพระมหากษัตริ ย ์
และจํานวนหกริ้ ว หมายถึง ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี ระหว่างริ้ วสี น้ าํ เงินเป็ นริ้ วสี ขาวอันเป็ น
สี แ ห่ ง ความบริ สุ ท ธิ และศาสนา หมายถึ ง พระองค์ท รงทํา นุ บ าํ รุ ง ศาสนา ทรงคุ ณ ธรรม
อันประเสริ และเมตราที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
.
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้สร้างเหรี ยญนี้ สําหรับพระราชทานแก่
ผูป้ ระกอบคุณงามความดีตามข้อบังคับสภากาชาดไทย โดยให้ตรา พ.ร.บ. ว่าด้วยสภากาชาดไทย
พ.ศ. ๒๕๐๒ เพิ่มเติมจาก “ พ.ร.บ. ว่าด้วยสภากาชาดสยาม พ.ศ. ๒ ๖๑ ”
ลักษณะ เหรี ย ญทองแดง ตรงกลางรู ป เครื่ อ งหมายกาชาดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร
ด้านหน้า รู ปนางเมขลาอุปพระชนก ขึ้นจากมหาสมุทร
ด้านหลัง ตรงกลางเหรี ยญมีขอ้ ความ “ กาชาดสรรเสริ ญ ”
แพรแถบ สี ขาวกว้าง ๓ เซนติเมตร มีริ้วแดงใกล้ขอบทั้งสองข้าง
.
สร้างขึ้นโดย พ.ร.บ. ว่าด้วยสภากาชาดไทย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
ลักษณะ เหรี ยญโลหะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร
ด้านหน้า รู ปเครื่ องหมายกาชาด และรู ปนางพยาบาลประคองทารกกับคนชรา
ด้านหลัง ตรงกลางมี ที่ ว่ างสํ าหรั บที่ จารึ กนามผูไ้ ด้รั บเหรี ยญ และ
พุทธศักราช และมีอกั ษร “ สภากาชาด ” ริ มขอบบน และ “ สมนาคุณ ” ริ มขอบล่างมีห่วงเป็ นรู ปกนก
แพรแถบ สี ข าวกว้า ง ๓ เซนติ เ มตร ด้ า นหน้ า บนแพรแถบมี
เครื่ องหมายกาชาดลงยาราชาวดีต่างกัน แต่ละชั้นดังนี้
ชั้นที่ ๑ เป็ นรู ปเครื่ องหมายกาชาดลงยาราชาวดีสีแดง
ชั้นที่ ๒ เป็ นรู ปเครื่ องหมายกาชาดอยูบ่ นวงกลมพื้นลงยา
ราชาวดี สี ขาว ขอบสี ทอง
ชั้นที่ ๓ เป็ นรู ปเครื่ องหมายกาชาดอยูบ่ นวงกลมพื้นลงยา
ราชาวดีสีขาว ขอบสี เงิน

76๖

การผลิ ตเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ อยู่ในความดูแลของกรมธนารั กษ์และองค์การ
ทหารผ่า นศึ ก ด้ว ยความพิ ถี พิ ถ ัน คัด เลื อ กวัต ถุ ดิ บต่ าง ๆ และทดสอบความเป็ นเนื้ อแท้ข อง
วัตถุดิบแต่ละชนิ ด ตลอดจนลวดลายที่ แสดงถึ งความหมายของเกี ยรติ ยศสมค่ากับคุ ณงาม
ความดีของผูท้ ี่ได้รับพระราชทานในแต่ละลําดับชั้นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เป็ นเครื่ องประดับ
สําคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตยเพราะเป็ นสิ่ งทรงคุณค่ายิ่งในทางเกียรติยศ
มีผลสําคัญในการส่ งเสริ มให้บุคคลได้ร่วมแรงร่ วมใจกันทําผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
และทําคุณงามความดีควรแก่การเอาเยี่ยงอย่าง เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จึงมิใช่เครื่ องจําแนกชนชั้น
ของหมู่คน หรื อสิ่ งที่ แสดงความไม่ เสมอภาค เพราะบุคคลที่ ประพฤติ ปฏิ บตั ิ อย่างเดี ยวกัน
ก็มีโอกาสได้รับพระราชทานเช่นกัน ในประเทศอื่น ๆ ที่ปกครองแบบระบอบประชาธิ ปไตย
เช่ น อังกฤษ เดนมาร์ ก สวีเดน ญี่ ปุ่น ต่างก็มีเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ไว้เป็ นเครื่ องประดับ
เกียรติยศ และบางครั้งก็มีการแลกเปลี่ยนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แก่บุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ
__________________________
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แบ่งเป็ นกรณี ดังนี้
๑.
..
การพระราชทาน
ตามระเบี ย บนี้ หมายถึ ง เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ อนั เป็ นที่ เ ชิ ด ชู ยิ่งช้างเผือก และเครื่ องราช
อิ สริ ย าภรณ์ อ ัน มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ง มงกุ ไทย ซึ่ ง ถื อว่าเป็ นการพระราชทานเกณฑ์ปกติ ให้แ ก่
ข้าราชการฝ่ ายต่าง ๆ เช่น รั วิสาหกิจ หน่วยงาน หรื อองค์การรั รวมถึงบุคคลที่กาํ หนดไว้
ในระเบียนนี้ ซึ่งเป็ นการขอพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษาประจําปี
๒.
บุคคลที่ไม่ได้รับพระราชทานตามบัญชีของระเบียบสํานักนายกรั มนตรี เป็ นการ
พระราชทานเป็ นกรณี พิเศษ ผูท้ ี่ได้รับพระราชทานจะต้องมีรายชื่อถึงคณะกรรมการพิจารณา
ซึ่ งถื อ เป็ นมติ ต่ อคณะรั มนตรี หรื อ บุ คคลได้รับพระราชทานตามพระราชอํานาจที่ ท รง
พระราชดําริ เห็นสมควร การพระราชทานกรณี ดงั กล่าวตามหัวข้อนี้ จะเป็ นการพระราชทาน
เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ที่นอกเหนื อจากตระกูลช้างเผือก และมงกุ ไทย ตามระเบียบสํานัก
นายกรั มนตรี เช่ น ตระกูลนพรั ตนราชวราภรณ์ ตระกูลจุ ลจอมเกล้า ล ซึ่ งถื อเป็ น
การพระราชทานในคราวแห่ งความชอบ
อนึ่ งในการพิ จารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ แ ก่ บุคคลใด
ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้น ได้กระทําความดีความชอบเป็ นประโยชน์แก่ราชการ
หรื อสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ โดยไม่ใช่พิจารณา
แต่ เ พี ย งตํา แหน่ ง ระดั บ ชั้ นยศ หรื อครบกํา หนดระยะเวลาที่ จ ะขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ เ ท่ า นั้ น ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ พระราชทานรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จ
ในเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริ งและเพื่อให้เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
เป็ นเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสู งด้วย
คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย
.
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สายสะพาย

คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ัน ่าก า
.
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คณะกรรมการ

๑. เป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
๒ เป็ นผูป้ ระพฤติดี และปฏิบตั ิงานราชการหรื อปฏิบตั ิ งานที่เป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ ต่อหน้าที่อย่างยิง่
๓. เป็ นผูไ้ ม่เคยมีพระบรมราชานุ ญาตให้เรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์หรื อ
ต้องรั บโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึ งที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
* การขอพระราชทานตามระเบียบสํานักนายกรั มนตรี พ.ศ. ๒๕๓๖
หมายถึ ง เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ อนั เป็ นที่เชิ ดชู ยิ่งช้างเผือก และเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ อนั มี
เกียรติยศยิง่ มงกุ ไทย *

๘๐
80
๑. เสนอขอพระราชทานปี ติดกันไม่ได้ เว้น
๑.๑ การเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในบัญชีต่างบัญชีกนั
๑.๒ ขอพระราชทานตามที่ กาํ หนดไว้เ ป็ นอย่างอื่ น ที่ ระบุ ไ ว้ใ นบัญ ชี
ตามระเบียบสํานักนายกรั มนตรี
๑.๓ เป็ นการขอพระราชทานแก่ผกู ้ ระทําความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ
ปฏิบตั ิหน้าที่ฝ่าอันตรายหรื อปฏิบตั ิงานนอกเหนื อหน้าที่เพิ่มขึ้น เป็ นงานสําคัญยิ่งและเป็ นผลดี
แก่ราชการหรื อสาธารณชน หรื อคิดค้นสิ่ งหรื อวิธีการอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่ประเทศชาติ
ได้เป็ นผลสําเร็ จ โดยระบุความดี ความชอบให้เด่นชัดว่า ได้กระทําความดี ความชอบอันเป็ น
ประโยชน์ยง่ิ ประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร
๒. การเสนอขอพระราชทานจะเสนอข้า มชั้น ตรามิ ไ ด้ เว้น เป็ นการขอ
พระราชทานแก่ ผูก้ ระทํา ความดี ค วามชอบดี เ ด่ น ตามข้อ ๑.๓ โดยส่ ง เอกสารไปยัง สํา นัก
เลขาธิการคณะรั มนตรี ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน ภายหลัง
จากที่ได้ส่งเอกสารขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ประจําปี ไปยังสํานักงานเลขาธิ การ
คณะรั มนตรี แล้ว หากกระทรวง ทบวง กรม เห็นว่า มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ระดั บ ชั้ น ชั้ นยศ สู งขึ้ นและมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ จ ะขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สายสะพายประจําปี ก็ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังสํานักเลขาธิ การ
คณะรั มนตรี ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาได้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน
๓. การเสนอขอพระราชทานประจําปี ให้ขอพระราชทานในวโรกาสพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑.
๒.
๓.
.
๕.
๖.
.

ชั้นที่
ชั้นที่
ชั้นที่ ๖
ชั้นที่ ๖
ชั้นที่ ๕
ชั้นที่ ๕
ชั้นที่

เหรี ยญเงินมงกุ ไทย
เหรี ยญเงินช้างเผือก
เหรี ยญทองมงกุ ไทย
เหรี ยญทองช้างเผือก
เบญจมาภรณ์มงกุ ไทย
เบญจมาภรณ์ชา้ งเผือก
จัตุรถาภรณ์มงกุ ไทย
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๘. ชั้นที่
๙. ชั้นที่ ๓
๑๐. ชั้นที่ ๓
๑๑. ชั้นที่ ๒
๑๒. ชั้นที่ ๒
๑๓. ชั้นที่ ๑
๑ . ชั้นที่ ๑
๑๕. ชั้นสู งสุ ด
๑๖. ชั้นสู งสุ ด

จัตุรถาภรณ์ชา้ งเผือก
ตริ ตาภรณ์มงกุ ไทย
ตริ ตาภรณ์ชา้ งเผือก
ทวีติยาภรณ์มงกุ ไทย
ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก
ประถมาภรณ์มงกุ ไทย
ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
มหาวชิรมงกุ
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
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. .
------------------

โดยที่ เ ป็ นการสมควรกํา หนดหลัก เกณฑ์ก ารขอพระราชทาน การแจกจ่ า ย
การเรี ยกคืนและการส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการ และคู่สมรสของข้าราชการทหารชั้นผูใ้ หญ่ในกองทัพบกไว้โดยแน่นอนและเหมาะสม
แก่กาลสมัย จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ ให้เรี ยกว่า ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการขอพระราชทาน การเรี ยกคืนและ
การส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ สําหรับข้าราชการในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๓๐
บรรดาระเบี ย บหรื อคํา สั่ง อื่ น ใดที่ กาํ หนดไว้แ ล้วในระเบี ย บนี้ ซึ่ ง ขัดหรื อ แย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ในระเบียบนี้
.๑ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ หมายความว่าเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ อนั
เป็ นที่เชิดชูยงิ่ ช้างเผือก หรื อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุ ไทย หรื อเหรี ยญจักรมาลา
หรื อเหรี ยญจักรพรรดิมาลา ตามก หมาย ว่าด้วยเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แล้วแต่กรณี
.๒ ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและตํ่ากว่า
ชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหมพลเรื อนและข้าราชการพลเรื อนกลาโหม ตามก หมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ ายทหาร
.๓ ข้าราชการกลาโหมพลเรื อน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการบรรจุ
ในตําแหน่งอัตราทหารแต่ยงั มิได้รับการแต่งตั้งยศเท่านั้น
. ข้าราชการพลเรื อนกลาโหม หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการบรรจุ
ในตําแหน่งที่ไม่ใช่อตั ราทหารและไม่มีช้ นั ยศ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ที่ตอ้ งใช้ความชํานาญ
.๕ ลูกจ้างประจํา หมายความว่า ลูกจ้างประจําที่มีชื่อและลักษณะงาน
เป็ นลูกจ้างโดยตรงในหมวดฝี มือหรื อลูกจ้างประจําที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ
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.๖ พนักงานราชการ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง
โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่ วนราชการเพื่อเป็ นเจ้าหน้าที่ของรั ในการปฏิบตั ิงาน
ให้กบั ส่ วนราชการนั้น
. คู่สมรสข้าราชการทหารชั้นผูใ้ หญ่ หมายความว่า ภริ ยาที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามก หมายของข้าราชการทหารที่ดาํ รงตําแหน่ งตามที่กาํ หนดให้เสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
.๘ เงินเดือน หมายความว่า จํานวนเงินได้รายเดือนที่ได้รับตามอัตรา
ระดับเงินเดือน ทั้งนี้มิได้รวมเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
.๙ โรงเรี ยนทหาร หมายความว่า
.๙.๑ โรงเรี ย นทหารตามความในข้อ บัง คับ กระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยโรงเรี ยนทหาร
.๙.๒ โรงเรี ยนนายร้อย โรงเรี ยนนายเรื อ โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
ในต่างประเทศตามความในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
.๑๐ การแจกจ่ายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ หมายความว่า การดําเนินการจ่าย
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้แก่ผซู ้ ่ ึงมีรายชื่อเป็ นผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตามที่
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
.๑๑ การเรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ หมายความว่า การดําเนินการ
ถอนชื่ อผูไ้ ด้รับ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อ อกจากรายชื่ อผูท้ ี่ ไ ด้รั บ พระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตามประกาศสํานักนายกรั มนตรี และเรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
รวมทั้งประกาศนียบัตรกํากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
.๑๒ การส่ งคื น เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ หมายความว่ า การคื น
เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ช้ ัน รองจากผู ้ไ ด้รั บ พระราชทานเลื่ อ นชั้น ตราสู ง ขึ้ นก่ อ นการจ่ า ย
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานชั้นสู งขึ้นหรื อผูร้ ั บมรดกของผูไ้ ด้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ที่ ว ายชนม์ซ่ ึ งมี หน้าที่ ต ้องส่ ง คื นเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ แล้วแต่ กรณี
หากผูไ้ ด้รั บพระราชทานไม่ สามารถนําเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ มาส่ งคื นได้ ให้ชดใช้แทน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เป็ นเงินตามบัญชีชดใช้ราคาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมสารบรรณทหารบกเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
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ข้อ ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้เริ่ มจากเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
อัน มี เ กี ยรติ ย ศยิ่งมงกุ ไทย และเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ อนั เป็ นที่ เชิ ด ชู ยิ่งช้างเผือกสลับกัน
โดยเลื่อนชั้นตราตามลําดับจากชั้นล่างสุ ดจนถึงชั้นสูงสุ ดตามลําดับ ดังนี้
๖.๑ ชั้นที่
เหรี ยญเงินมงกุ ไทย
๖.๒ ชั้นที่
เหรี ยญเงินช้างเผือก
๖.๓ ชั้นที่ ๖
เหรี ยญทองมงกุ ไทย
๖. ชั้นที่ ๖
เหรี ยญทองช้างเผือก
๖.๕ ชั้นที่ ๕
เบจมาภรณ์มงกุ ไทย
๖.๖ ชั้นที่ ๕
เบญจมาภรณ์ชา้ งเผือก
๖. ชั้นที่
จัตุรถาภรณ์มงกุ ไทย
๖.๘ ชั้นที่
จัตุรถาภรณ์ชา้ งเผือก
๖.๙ ชั้นที่ ๓
ตริ ตาภรณ์มงกุ ไทย
ตริ ตาภรณ์ชา้ งเผือก
๖.๑๐ ชั้นที่ ๓
๖.๑๑ ชั้นที่ ๒
ทวีติยาภรณ์มงกุ ไทย
๖.๑๒ ชั้นที่ ๒
ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก
๖.๑๓ ชั้นที่ ๑
ประถมาภรณ์มงกุ ไทย
๖.๑ ชั้นที่ ๑
ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
๖.๑๕ ชั้นสู งสุ ด
มหาวชิรมงกุ และ
๖.๑๖ ชั้นสู งสุ ด
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
โดยให้พิจารณาถึงตําแหน่ ง ระดับชั้นเงินเดือน ชั้นยศ กําหนดระยะเวลาและความดี
ความชอบ เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในระเบียบนี้
ข้อ ข้า ราชการ ลู ก จ้า งประจํา และพนัก งานราชการที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ การพิ จ ารณา
ขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
.๑ เป็ นผูป้ ระพฤติดีและปฏิบตั ิงานราชการด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต
และเอาใจใส่ ต่อหน้าที่เป็ นอย่างดียงิ่
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.๒ เป็ นผูก้ ระทําความดีความชอบเป็ นประโยชน์แก่ราชการหรื อสาธารณชน
.๓ ไม่เป็ นผูถ้ ูกงดเลื่อนชั้นเงินเดือน เพราะบกพร่ องในรอบปี อยูใ่ นระหว่าง
คดีหรื อถูกสัง่ พักราชการ
. ไม่เคยต้องได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
ข้อ ๘ การขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ใ ด ชั้ น ตราใด แก่ ข ้า ราชการ
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดตามบัญชี ผนวก ก , ข
และ ค ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙ การขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ช้ ั น ตํ่า กว่ า สายสะพาย ให้ ข อ
พระราชทานได้ ปี เว้นปี (ห้ามขอปี ติดกัน) และต้องตรงตามชั้นยศ หรื อ ตามขั้นเงินเดือนที่
ได้รับเทียบกับผูม้ ียศทหาร ตามอัตราตําแหน่งที่ดาํ รงอยู่
ข้อ ๑๐ การขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สายสะพายให้ขอพระราชทานได้
เมื่อได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก เป็ นชั้นตราสุ ดท้ายครบ ๓ ปี บริ บูรณ์แล้ว
ข้อ ๑๑ การนับระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๑๑.๑ การนับระยะเวลาสําหรับขอพระราชทานครั้งแรก
๑๑.๑.๑ ข้าราชการต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปี บริ บูรณ์ นับตั้งแต่วนั เริ่ มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปี ที่จะขอพระราชทานไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน โดย
ผูท้ ี่ จ บการศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหารให้ นับ ระยะเวลาตั้ง แต่ ว ัน ขึ้ น
ทะเบียนกองประจําการจนถึงปี ที่ขอพระราชทาน
ผูท้ ี่ บรรจุจากพลเรื อนให้นับระยะเวลาตั้งแต่วนั บรรจุเข้ารั บราชการ
ครั้งแรก ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหมและคําสั่งของหน่ วยระดับกองพลหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
และได้รับเงินเดือนจากงบประมาณประเภทเงินเดือนและให้ถือตามระดับขั้นเงินเดือนเทียบกับ
ยศทหารตามอัตราตําแหน่งที่ดาํ รงอยู่ ซึ่งต้องรับราชการต่อเนื่อง
๑๑.๑.๒ ลูกจ้างประจําต้องปฏิบตั ิ งานติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๘ ปี บริ บูรณ์ นับตั้งแต่วนั เริ่ มจ้าง จนถึงวันก่อนพระราชทานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปี ที่จะขอพระราชทานไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน
๑๑.๑.๓ พนักงานราชการต้องปฏิบตั ิงานติดต่อกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
๕ ปี บริ บูรณ์ หรื อไม่น้อยกว่า ๓ ปี บริ บูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วนั เริ่ มจ้าง จนถึงวันก่อน
พระราชทานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี ที่จะเสนอขอพระราชทานไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน
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๑๑.๒ การนับระยะเวลา เวลาตามข้อ ๑๑.๑ และการนับระยะเวลา เพื่อขอ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เลื่อนชั้นตราสู งขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในบัญชี ผนวก
ก , ข และ ค ท้ายระเบียบนี้ หากผูข้ อพระราชทานถูกลงโทษทางวินยั ในปี ใดให้เพิ่มกําหนด
ระยะเวลาการขอพระราชทานอีก ๑ ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์
ข้อ ๑๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการที่จะครบเกษียณอายุในปี ใด
หากเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติได้รับการพิจารณาเสนอขอรพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามข้อ ๘
ให้มีสิทธิ ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ในปี ที่พน้ จากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ด้วย
ข้อ ๑๓ การขอพระราชทานกรณี พิเศษ นอกเหนื อจากกรณี ปกติตามข้อ ๘ ย่อมกระทํา
ได้เ มื่ อ กระทํา ความดี ค วามชอบดี เ ด่ น กล่ า วคื อ ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ฝ่ าอัน ตรายหรื อ ปฏิ บ ัติ ง าน
นอกเหนื อ หน้า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ นพิ เ ศษ ซึ่ งเป็ นงานสํา คัญ ยิ่ ง และเป็ นผลดี แ ก่ ข ้า ราชการหรื อ
สาธารณชน หรื อคิดค้นสิ่ งหรื อวิธีการอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่ประเทศชาติได้เป็ นผลสําเร็ จ
โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่า ได้กระทําความดีความชอบอันเป็ นประโยชน์ยิ่ง
ประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร
สําหรับข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตรและทหารกองประจําการ
ซึ่ งเสี ยชีวิตหรื อพิการทุพพลภาพ อันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ราชการและมิได้เกิด
จากสาเหตุส่วนตัว หรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลนั้น การพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เป็ นกรณี พิเศษให้อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พิจารณาปูนบําเหน็จพิเศษของกองทัพบกตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และสํานักนายกรั มนตรี กาํ หนด
ข้อ ๑ การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ์ ใ ห้แ ก่ คู่สมรสข้า ราชการทหาร
ชั้นผูใ้ หญ่ ให้พิจารณาจากตําแหน่ งข้าราชการทหารชั้นผูใ้ หญ่ที่กาํ หนดให้ขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ตามเงื่ อ นไขการขอพระราชทานและระยะเวลาการเลื่ อ นชั้น ตรา
ตามบัญชีผนวก ง ท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๑๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์กรณี ปกติ
ให้หน่วยงานขึ้นตรงกองทัพบก ตั้งแต่หน่วยระดับกองพลหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
จั ด ทํา บัญ ชี เ สนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ทุ ก ชั้ นตราให้ แ ก่ ข ้า ราชการ
ลู ก จ้า งประจํา และพนั ก งานราชการในสั ง กัด ซึ่ งประกอบด้ว ย บัญ ชี ส รุ ปยอดการขอ
พระราชทานและบัญชี แสดงคุ ณสมบัติตามตัวอย่างอนุ ผนวก ๑ ถึ ง ๘ ท้ายระเบียบนี้ ส่ งถึ ง
กรมสารบรรณทหารบก โดยบัญชี ของข้าราชการตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการส่ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี สําหรับบัญชีของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ส่ งภายในเดือนมกราคมของทุกปี
ข้อ ๑๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์กรณี พิเศษ
๑๖.๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตามความในข้อ ๑๓
วรรคสอง ให้ ห น่ ว ยขึ้ น ตรงกองทัพ บก ตั้ง แต่ ห น่ ว ยระดับ กองพัน หรื อเที ย บเท่ า ขึ้ น ไป
ดํา เนิ น การพร้ อ มกับ รายงานการขออนุ ม ัติ ปู น บํา เหน็ จ พิ เ ศษ โดยแนบสํา เนาการได้รั บ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สู งสุ ด ที่ได้รับตามที่ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นรายบุคคลมาพร้อมด้วย
๑๖.๒ กรณี อื่น ๆ ให้หน่ วยขึ้นตรงกองทัพบก ตั้งแต่หน่วยระดับกองพลหรื อ
เทียบเท่าขึ้นไปรายงานรายละเอียดของพฤติกรรมตามความในข้อ ๑๓ วรรคแรก พร้ อมกับ
แนบสําเนาการได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้ นั สู งที่ได้รับตามที่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นรายบุคคลมาพร้อมด้วย
๑๖.๓ กรมกํา ลัง พลทหารบก เป็ นหน่ ว ยรวบรวมข้อ มู ล ตามข้อ ๑๖.๑
และ ๑๖.๒ เพื่ อ ดํา เนิ น การตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานปลัด กระทรวงกลาโหมและ
สํานักนายกรั มนตรี กาํ หนด
ข้อ ๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสข้าราชการทหาร
ชั้นผูใ้ หญ่ ตามข้อ ๑ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ส่ งข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทาน
ตามผนวก จ ไปยัง กรมกํา ลัง พลทหารบก เพื่ อ ดํา เนิ น การตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมและสํานักนายกรั มนตรี กาํ หนด
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ข้อ ๑๘ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ของกองทัพบก ประกอบด้วย
๑๘.๑ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานด้านกําลังพล) เป็ น ประธานกรรมการ
๑๘.๒ รองเสธ.ทบ.(สายงานด้านกําลังพล) เป็ น รองประธานกรรมการ
๑๘.๓ ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
เป็ น กรรมการ
๑๘. จก.กพ.ทบ. หรื อ ผูแ้ ทน
เป็ น กรรมการ
๑๘.๕ จก.สบ.ทบ. หรื อ ผูแ้ ทน
เป็ น กรรมการ
๑๘.๖ ผอ.กอง กพ.ทบ.
เป็ น กรรมการ
๑๘. ผอ.กอง สบ.ทบ.
เป็ น กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
อันเป็ นที่เชิ ดชู ยิ่งช้างเผือก และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ อนั มีเกี ยรติ ยศยิ่งมงกุ ไทย ทุกชั้นตราแก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการและ คู่สมรสของนายทหารชั้นผูใ้ หญ่ที่สมควรเสนอขอ
พระราชทานตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๙ เกณฑ์การขอพระราชทาน
๑๙.๑ ข้าราชการที่จะขอพระราชทานเหรี ยญจักรมาลาและเหรี ยญจักรพรรดิมาลา
ต้องเป็ นผูร้ ับราชการด้วยความเรี ยบร้อย
๑๙.๒ ข้า ราชการทหารชั้น สั ญ ญาบัต รและตํ่า กว่ า ชั้น สั ญ ญาบัต รที่ จ ะขอ
พระราชทานเหรี ยญจักรมาลา จะต้องมีเวลารับราชการ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ปี บริ บูรณ์ โดยผูท้ ี่เข้า
รับราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปี บริ บูรณ์ ให้เริ่ มนับตั้งแต่อายุครบ ๑๘ ปี บริ บูรณ์ หรื อนับตั้งแต่
วันที่ข้ ึนทะเบียนกองประจําการ หรื อ ตั้งแต่วนั บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกแล้วแต่กรณี
๑๙.๓ ข้าราชการที่จะขอพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิมาลา จะต้องมีเวลารับ
ราชการไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี บริ บูรณ์และเป็ นผูท้ ี่ไม่เข้าเกณฑ์การขอพระราชทานเหรี ยญจักรมาลา
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ตามข้อ ๑๙.๒ โดยการนับเวลารั บราชการให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั บรรจุ เข้ารั บราชการครั้ งแรก
เว้นแต่เข้ารับราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปี บริ บูรณ์ ให้นบั ตั้งแต่วนั อายุครบ ๑๘ ปี บริ บูรณ์
๑๙. การนับเวลาขอพระราชทานเหรี ยญจักรมาลาและเหรี ยญจักรพรรดิมาลา
สําหรั บข้าราชการที่ ได้รับการบรรจุ กลับเข้ารั บราชการใหม่ หรื อรั บราชการต่อเนื่ องหลาย
กระทรวง
๑๙. .๑ ผูท้ ี่ออกจากราชการแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นบั เวลา
ราชการเฉพาะที่รับราชการจริ ง รวมกันเป็ นเวลาทั้งหมด
๑๙. .๒ ผูท้ ี่รับราชการต่อเนื่ องกันหลายกระทรวง ให้นับเวลาทุก
กระทรวงรวมกัน
๑๙.๕ ข้าราชการพลเรื อนที่โอนมารับราชการทหาร หากมีเวลารับราชการทหาร
ยังไม่ครบ ๑๕ ปี บริ บูรณ์ จะเสนอขอพระราชทานเหรี ยญจักรมาลาไม่ได้ แต่ถา้ มีเวลารับราชการ
ทหารและพลเรื อ นรวมกัน แล้ว ไม่ น้อ ยกว่ า ๒๕ ปี บริ บู ร ณ์ อาจขอพระราชทานเหรี ย ญ
จักรพรรดิ มาลา และเมื่ อได้รับพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิ มาลาแล้ว จะขอพระราชทาน
เหรี ยญจักรมาลาอีก เมื่อมีเวลารับราชการทหารครบ ๑๕ ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้
ข้อ ๒๐ การเสนอขอพระราชทาน ให้ห น่ ว ยขึ้ น ตรงกองทัพ บกตั้ง แต่ ห น่ ว ยระดับ
กองพลหรื อเทียบเท่าขึ้นไป เสนอบัญชีขอพระราชทานเหรี ยญจักรมาลาและเหรี ยญจักรพรรดิมาลา
ตามตัวอย่าง อนุ ผนวก ๙ และ ๑๐ ท้ายระเบียบนี้ ส่ งถึงกรมสารบรรณทหารบก ภายในเดือน
มกราคมของทุกปี

ข้อ ๒๑ การแจกจ่ายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๒๑.๑ ให้ ก รมสารบรรณทหารบก แจกจ่ า ยเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ แ ละ
ประกาศนี ยบัตรกํากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้แก่ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการและคู่
สมรสของข้าราชการทหาร ชั้นผูใ้ หญ่ที่ได้รับพระราชทานประจําปี ทั้งกรณี ปกติ และกรณี พิเศษ
ผ่านหน่วยตามสายการบังคับบัญชา
๒๑.๒ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกตั้งแต่ระดับกองพลหรื อเทียบเท่าขึ้นไป จัด
นายทหารธุ รการกําลังพลของหน่ วย หรื อนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับมอบหมายเป็ นผูแ้ ทน
หน่ วยมาดําเนิ นการเบิกรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เมื่อได้รับแจ้งกําหนดวันเวลาจากหน่วยตาม
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ข้อ ๒๑.๑ พร้ อ มทั้ง จัด ทํา บัญ ชี ร ายชื่ อ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต ามแบบผนวก ฉ
มาพร้อมด้วยทั้งนี้ เพื่อนําไปจ่ายแจกให้แก่ผไู ้ ด้รับพระราชทานในส่ วนของหน่วยต่อไป
ข้อ ๒๒ ให้หน่ วยขึ้นตรงกองทัพบก ตั้งแต่หน่ วยระดับกองพลหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
รั บ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การรวบรวมเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ นการส่ ง คื น และการเรี ย กคื น จาก
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการและคู่สมรสของข้าราชการทหารชั้นผูใ้ หญ่ที่ได้รับ
พระราชทาน ทั้งกรณี ปกติและกรณี พิเศษ ดังต่อไปนี้
๒๒.๑ การส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๒๒.๑.๑ กรณี ที่ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ เลื่ อนชั้น
สู งขึ้น ให้หน่ วยตรวจสอบว่า ผูม้ ี สิทธิ ได้รับนั้นเคยได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ตระกูลเดียวกันในชั้นรองอยูแ่ ล้วบ้างหรื อไม่หากได้รับไปแล้วจะต้องส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ชั้นรองก่ อน โดยจัดทําบัญชี การส่ งคื นเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ตามที่ ก าํ หนดผนวก ช และ ซ
ท้ายระเบียบนี้ และนําส่ ง กรมสารบรรณทหารบกให้เสร็ จสิ้ นในห้วงเดื อนกรก าคมถึงเดือน
ตุ ลาคมของทุ กปี จึ งจะมี สิทธิ รับเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ช้ ันตราเดี ยวกันในชั้นสู งขึ้ นได้ ทั้งนี้
เพื่ อ มิ ใ ห้ เ ป็ นภาระในการติ ด ตามทวงคื น ภายหลัง และไม่ ต ้อ งคื น ประกาศนี ย บัต รกํา กับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๒๒.๑.๒ กรณี ผูไ้ ด้รับพระราชทานวายชนม์ ให้หน่ วยตรวจสอบว่า
ผูว้ ายชนม์เคยได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยงิ่ ช้างเผือก และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
อัน มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ไทยบ้า งหรื อไม่ หากได้รั บ ไป ให้ แ จ้ง ทายาทดํา เนิ น การส่ ง คื น
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ผวู ้ ายชนม์และรวบรวมนําส่ งกรมสารบรรณบกให้เสร็ จสิ้ น ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ผไู ้ ด้รับพระราชทานวายชนม์ สําหรับเหรี ยญจักรมาลาและเหรี ยญจักรพรรดิมาลา
ไม่ ต ้อ งเรี ย กคื น คงให้ ท ายาทโดยชอบธรรมรั ก ษาไว้เ ป็ นที่ ร ะลึ ก รวมทั้ง ไม่ ต ้อ งเรี ย กคื น
ประกาศนียบัตรกํากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๒๒.๑.๓ กรณี ที่หน่วยไม่สามารถแจกจ่ายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตาม
ข้อ ๒๑.๒ ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับพระราชทานได้ ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ๆ ก็ตาม ให้หน่ วยจัดทํา
บัญชีรายชื่อพร้อมชี้แจงรายละเอียดเหตุผลในช่องหมายเหตุตามผนวก ซ ท้ายระเบียบนี้ พร้อม
กับรวบรวมเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ นาํ ส่ งกรมสารบรรณทหารบก ให้เสร็ จสิ้ นภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ไม่มีผูร้ ั บเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ น้ ัน เพื่อจะได้นาํ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ส่งคืน
สํานักอาลักษณ์และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ต่อไป
๒๒.๒ การเรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๒๒.๒.๑ กรณี ที่ปรากฏเหตุแห่งการเรี ยกคืนดังต่อไปนี้
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๒๒.๒.๑.๑ กระทําความผิดถึ งต้องจําคุ ก โดยคําพิพากษา
ของศาลเว้นแต่ความผิด านลหุ โทษ หรื อความผิดอันกระทําโดยประมาท
๒๒.๒.๑.๒ ต้องคําพิพากษา หรื อคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน
ตกเป็ นของแผ่นดิ นเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรื อเพราะกระทํา
ความผิดตามก หมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ อกเงิน
๒๒.๒.๑.๓ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
ทุจริ ต ตามก หมายว่าด้วยการล้มละลาย
๒๒.๒.๑. กระทําความผิดซึ่งทางราชการเรี ยกตัวมา
ไต่สวนหรื อแก้คดีดว้ ยประการใด ๆ ได้หลบหนีเสี ยหรื อไม่มาตามนัดหมาย
๒๒.๒.๑.๕ เป็ นผูป้ ระพฤติตนไม่สมเกียรติหรื อ
นําเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไปใช้ในกรณี ที่ไม่สมควรแห่งราชวงศ์
๒๒.๒.๑.๖ กระทํา ความผิ ด ซึ่ งต้อ งถู ก ถอดจากยศหรื อ
านันดรแห่งราชวงศ์
๒๒.๒.๑. กระทําความผิดวินัยข้าราชการ อย่างร้ ายแรง
จนถึงถูกปลดออกจากราชการ
ถึงแม้เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่พระราชบัญญัติกาํ หนดให้เป็ นกรรมสิ ทธิ กับให้
ทายาทเก็บไว้เป็ นที่ระลึกก็ตาม แต่หากผูร้ ับพระราชทาน หรื อทายาทประพฤติตนต้องด้วยกรณี
ตามข้อ ๒๒.๒.๑ และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้เรี ยกคืนแล้ว หน่ วยต้องดําเนิ นการเรี ยก
คืนและรวบรวมนําส่ งกรมสารบรรณทหารบกให้เสร็ จสิ้ นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้เรี ยกคืน
๒๒.๒.๒ กรณี ที่โปรดเกล้า ให้เรี ยกคืนเฉพาะราย
การเรี ยกคืนเฉพาะรายนี้ เป็ นกรณี ที่นอกเหนื อไปจากกรณี
ที่ ต ้องส่ งคื นตามข้อ ๒๒.๒.๑ โดยถื อเกณฑ์ว่า ผูใ้ ดประพฤติ ตนเป็ นที่ เสื่ อมเสี ยชาติ ตระกูล
และเกียรติยศเกียรติศกั ดิ หากสมควรจะเรี ยกคืนแล้ว จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้เรี ยกคืนเป็ น
การเฉพาะรายและต้องส่ งคืนประกาศนียบัตรกํากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ดว้ ย โดยหน่วยดําเนินการ
รวบรวมและนําส่ ง กรมสารบรรณทหารบกให้เสร็ จสิ้ น ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้เรี ยกคืน
๒๒.๓ การส่ งคืน และการเรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามข้อ ๒๒.๑ และ
๒๒.๒ หากผูไ้ ด้รับพระราชทานหรื อทายาทไม่สามารถส่ งเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์คืนด้วยเหตุประการ
ใด ๆ ก็ตาม ต้องชดใช้เงิ นแทนเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ตามราคาที่ สํานักนายกรั มนตรี กาํ หนด
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ตามผนวก ด และให้หน่วยรับผิดชอบรวบรวมนําเงินที่มีผชู ้ ดใช้แทนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามบัญชี
ผนวก ต ท้ายระเบียบนี้ ส่งกรมสารบรรณทหารบกให้เสร็ จสิ้ นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับ
การชดใช้เงินแทนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เพื่อนําส่ งสํานักอาลักษณ์และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ต่อไป
ข้อ ๒๓ ให้หน่ วยมณฑลทหารบก หรื อจังหวัดทหารบก หรื อหน่ วยที่รับผิดชอบด้าน
เบี้ยหวัดบําเหน็จ บํานาญรับผิดชอบรวบรวมเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ หรื อการชดใช้เงินแทน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ จากข้าราชการนอกประจําการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการที่
เกษี ย ณอายุ แ ล้ว หรื อ ทายาทผู ว้ ายชนม์ ซึ่ งต้อ งส่ ง คื น หรื อ ถู ก เรี ย กคื น ตามที่ ก ํา หนดไว้
ในข้อ ๒๒ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม และนําส่ ง กรมสารบรรณทหารบกให้เสร็ จสิ้ นภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่ ว นั ที่ ไ ด้รับคื นเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ หรื อ วัน ที่ ไ ด้รับการชดใช้เ งิ น แทน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก
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เริ่ มต้นขอ
ร.ง.ม.
ร.ง.ช.
ร.ท.ม.
ร.ท.ช.

เลื่อนได้ถึง
ขอพระราชทานได้เฉพาะ
กรณี พิเศษเท่านั้น
บ.ม.
๑. เริ่ มขอพระราชทาน
ร.ท.ช.
๒. ได้ ร.ท.ช.มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี บริ บูรณ์
ขอ บ.ม.

๑.
๒.
๓.
.

สิ บตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
สิ บโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิ บเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
จ่าสิ บตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
จ่าสิ บโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิ บเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก

๕.

จ่าสิ บเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
อัตราเงินเดือน จ่าสิ บเอกพิเศษ
พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ

ร.ท.ช.

จ.ม.

๖.

ร้อยตรี เรื อตรี เรื ออากาศตรี

บ.ม.

จ.ม.

.
๘.
๙.
๑๐.

ร้อยโท เรื อโท เรื ออากาศโท
ร้อยเอก เรื อเอก เรื ออากาศเอก
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท

จ.ม.
จ.ช.
ต.ม.
ต.ช.

-

๑๑.

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก

ท.ม.

-

๑. ต้องมีระยะเวลารับ
ราชการติดต่อกันมา
แล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕
ปี บริ บูรณ์นบั ตั้งแต่
วันเริ่ มเข้ารับ
ราชการจนถึงวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
ปี ที่จะขอ
๑. เริ่ มขอพระราชทาน
พระราชทาน
ร.ท.ช.
ไม่นอ้ ยกว่า๖๐ วัน
๒. ได้ ร.ท.ช.มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ๒. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
จากโรงเรี ยนทหาร
ขอ บ.ม.
ให้นบั เวลาราชการ
๓. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่
ตั้งแต่วนั ขึ้นทะเบียน
น้อยกว่า ๕ ปี บริ บูรณ์
ทหารกองประจําการ
ขอ บ.ช.
ในระหว่างที่กาํ ลัง
. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่
ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน
น้อยกว่า ๕ ปี บริ บูรณ์
๓. เกณฑ์การขอ
ขอ จ.ม.
พระราชทานที่
๑. เริ่ มขอพระราชทาน บ.ม.
กําหนดไว้ตามชั้นยศ
๒. ดํารงตําแหน่งร้อยตรี
ให้รวมถึงว่าที่ยศ
เรื อตรี เรื ออากาศตรี
นั้น ๆ ด้วย
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
. ลําดับ ๖ ซึ่งกําหนด
บริ บูรณ์ ขอ บ.ช.
ระยะเวลาเลื่อน
๓. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่
ชั้นตรา ๕ ปี หมายถึง
น้อยกว่า ๕ ปี บริ บูรณ์
ต้องดํารงชั้นยศนั้น ๆ
ขอ จ.ม.
รวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์
ก่อนวัน พระราชพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปี ที่
จะขอ พระราชทาน
ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน
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๑๒.
๑๓.

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวา
เอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวา
เอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ

เริ่ มต้นขอ
ท.ช.

เลื่อนได้ถึง
-

ท.ช.

ป.ม.

๑ .

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
เงินเดือนขั้นต้นของพลตรี
พลเรื อตรี พลอากาศตรี

ท.ช.

ป.ม.

๑๕.

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวา
เอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
- เงินเดือนชั้นต้นของพลตรี
พลเรื อตรี พลอากาศตรี
- ดํารงตําแหน่งรอง, เสนาธิการ
รองเสนาธิการของหน่วยงานที่มี
ผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ช้ นั ยศพลตรี
พลเรื อตรี พลอากาศตรี ข้ ึนไปหรื อ
- ดํารงตําแหน่งผูบ้ งั คับการกรม,
ผูบ้ งั คับหมวดเรื อ, ผูบ้ งั คับกองบิน,
ราชองครักษ์ประจํา, ผูช้ ่วย
ฑูตฝ่ ายทหาร, ผูช้ ่วยฑูตฝ่ าย
ทหารบก,ผูช้ ่วยฑูตฝ่ ายทหารเรื อ,
ผูช้ ่วยฑูตฝ่ ายทหารอากาศ, ตุลาการ
พระธรรมนูญประจําสํานักตุลา
การทหาร,ตุลาการพระธรรมนูญ
ฝ่ ายศาลทหารสู งสุ ด,

ท.ช.

ป.ม.

๑. ดํารงตําแหน่งบังคับ
บัญชา
๒.ได้ ท.ช.มาแล้วไม่
น้อยกว่า๕ ปี บริ บูรณ์
ขอ ป.ม.
๓.ให้ขอได้ในปี ก่อนปี ที่
เกษียณ อายุราชการ
หรื อในปี ที่เกษียณอายุ
ราชการเท่านั้น
๑. เรื่ มขอพระราชทาน ท.ช.
๒.ได้ ท.ช.มาแล้วไม่
น้อยกว่า๓ ปี บริ บูรณ์
ขอ ป.ม.
๓.ได้รับเงินเดือนขั้นต้น
ของพลตรี พลเรื อตรี
พลอากาศตรี มาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
๑. เริ่ มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒.ได้ ท.ช.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า๓ ปี บริ บูรณ์ ขอ ป.ม.
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๑๖.

ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะ
ฝ่ ายศาลทหารกลาง, ตุลาการพระ
ธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหาร
กรุ งเทพ,อัยการศาลทหารกรุ งเทพ,
อัยการฝ่ ายอุทธรณ์และ ีกา หรื อ
- ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกอง,
นายทหาร ฝ่ ายเสนาธิการ หรื อ
ตําแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่ ง
เทียบเท่าตําแหน่งดังกล่าว
พลตรี พลเรื อตรี พลอากาศตรี

๑ .

พลโท พลเรื อโท พลอากาศโท

เริ่ มต้นขอ

เลื่อนได้ถึง

-

ม.ว.ม.

-

ม.ป.ช.

๑. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า๓ ปี บริ บูรณ์ ขอ
ป.ม.
๒.ได้ ป.ม.มาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า๓ ปี
บริ บูรณ์ ขอ ป.ช.
๓.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า๕ ปี บริ บูรณ์
ขอ ม.ว.ม.
.ในปี ที่เกษียณอายุ
ราชการให้ขอสู งขึ้น
อีก ๑ ชั้นตรา แต่
ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี
ลาออก
๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า๓ ปี บริ บูรณ์
ขอ ป.ช.
๒.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า๓ ปี บริ บูรณ์
ขอ ม.ว.ม.
๓.ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า๕ ปี บริ บูรณ์
ขอ ม.ป.ช.
.ในปี ที่เกษียณอายุ
ราชการให้ขอสู งขึ้นอีก
๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
ม.ว.ม. เว้นกรณี ลาออก

ลําดับ ๑๖ - ๑๘ การขอ
กรณี ปีที่เกษียณอายุ
ราชการตามข้อ
ให้ขอปี ติดต่อกันได้

๙๖
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๑๘.

พลเอก พลเรื อเอก พลอากาศเอก

เริ่ มต้นขอ

เลื่อนได้ถึง

-

ม.ป.ช.

๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า๓ ปี บริ บูรณ์
ขอ ป.ช.
๒.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า๓ ปี บริ บูรณ์
ขอ ม.ว.ม.
๓.ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า๓ ปี บริ บูรณ์
ขอ ม.ป.ช.
.ในปี ที่เกษียณอายุ
ราชการให้ขอสู งขึ้นอีก
๑ ชั้นตรา
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๑

ลูกจ้างประจํา ซึ่ งได้รับเงินค่าจ้าง
ตั้งแต่อตั ราเงินเดือนขั้นตํ่าของ
ข้าราชการพลเรื อนระดับ ๓ แต่
ไม่ถึงขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรื อน ระดับ ๖
(๖,๑๒๐ บาท ถึง ๑๑, ๖๐ บาท)

๒.

ลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่
อัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของข้าราชการ
พลเรื อนระดับ ๖ ขึ้นไป
(๑๑, ๖๐ บาทขึ้นไป)

เริ่ มต้นขอ
บม

บช

เลื่อนได้ถึง
จม
๑. เริ่ มขอพระราชทาน บ.ม. ๑. ต้องปฏิบตั ิงานติดต่อ
๒. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่
กันมาเป็ นระยะเวลา
น้อย กว่า๕ ปี บริ บูรณ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๘ ปี บริ บูรณ์
ขอ บ.ช.
นับตั้งแต่วนั เริ่ มจ้าง
๓. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่
จนถึงวันก่อนวันพระ
น้อยกว่า๕ ปี บริ บูรณ์
ราชพิธีเฉลิมพระชนมขอ จ.ม.
พรรษาของปี ที่ขอ
พระราชทานไม่นอ้ ย
จช
๑. เริ่ มขอพระราชทาน บ.ช.
กว่า๖๐ วัน
๒. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่
๒. ต้องเป็ นลูกจ้างประจํา
น้อยกว่า๕ ปี บริ บูรณ์
ของส่ วนราชการตาม
ขอ จ.ม.
ระเบียบกระทรวง
๓. ได้ จ.ม.มาแล้วไม่
การคลังว่าด้วยลูกจ้าง
น้อยกว่า ๕ ปี บริ บูรณ์
ประจําของส่ วนราชการ
ขอ จ.ช.
และหมายความรวมถึง
ลูกจ้างประจําของ
ราชการส่ วนท้องถิ่น
เมืองพัทยาและ
กรุ งเทพมหานคร แต่
ไม่หมายความถึงลูกจ้าง
เงินทุนหมุนเวียน
๓. ต้องเป็ นลูกจ้างประจํา
ที่มีชื่อและลักษณะงาน
เป็ นลูกจ้างโดยตรง
หมวดฝี มือหรื อ
ลูกจ้างประจําที่มีชื่อ
และลักษณะเหมือน
ข้าราชการ

๙๘
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- พนักงานธุรการ ชั้น ๑- พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น ๑- พนักงานพัสดุ ชั้น ๑- พนักงานสถิติ ชั้น ๒- พนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบทางคอมพิวเตอร์
- พนักงานเขียนโปรแกรม ชั้น ๑- พนักงานรวบรวมข้อมูล ชั้น ๒- พนักงานเตรี ยมข้อมูลและรหัส ชั้น ๒- พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒- พนักงานติดตามและปรับปรุ งข้อมูล ชั้น ๓- พนักงานเขียนโปรแกรมระบบเครื่ อง
- พนักงานบริ หารข้อมูลราก าน
- พนักงานบริ หารการสื่ อสารข้อมูล
- พนักงานฝ่ ายเทคนิค
- พนักงานเรี ยงพิมพ์ ชั้น ๒-๓
- พนักงานพิมพ์ ชั้น ๒-๓
- พนักงานทําปก ชั้น ๒-๓
- พนักงานบริ การพิมพ์ ชั้น ๒-๓
- ช่างเขียน ชั้น ๒-๓
- ช่างบลอกและแม่พิมพ์ ชั้น ๒-๓
- หัวหน้าพนักงานการพิมพ์
- ครู ฝึกอาชีพ ชั้น ๒- พนักงานเทคนิค ชั้น ๓- นักวิจยั
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- พนักงานเวชนิทศั น์ ชั้น ๓- ช่างเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๒- ช่างผลิตแขนขาเทียมและเครื่ องพยุง ชั้น ๑- ช่างไ ้ า ชั้น ๑- ช่างไ ้ าอาวุธ ชั้น ๑- ช่างแบตเตอรี่ ชั้น ๑- ช่างเครื่ องสื่ อสาร ชั้น ๑- ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ๑- ช่างมาตรวัด ชั้น ๑- ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่ องทุ่นแรง ชั้น ๑- ช่างซ่อมเครื่ องยนต์ ชั้น ๑- ช่างซ่อมเครื่ องไอนํ้า ชั้น ๑- ช่างกลโรงงาน ชั้น ๑- ช่างเจาะสํารวจและผลิตนํ้ามัน ชั้น ๑- ช่างเกษตร ชั้น ๑- ช่างเครื่ องปรับอากาศและทําความเย็น ชั้น ๑- พนักงานขับรถทุ่นแรงขนาดเบา
- พนักงานขับรถทุ่นแรงขนาดกลาง
- พนักงานขับรถทุ่นแรงขนาดหนัก
- ช่างสรรพาวุธ ชั้น ๑- ช่างผลิตสิ่ งอุปกรณ์สายพลาธิการ (สิ่ งทอ หนัง และยาง) ชั้น ๑- พนักงานผลิตเสบียง ชั้น ๑- ช่างผลิตสิ่ งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ ชั้น ๑- พนักงานผลิตแร่ บงั คับความถี่ ชั้น ๑- ช่างยางและพลาสติก ชั้น ๑-
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- ช่างต่อเรื อไม้และวัสดุอื่น ชั้น ๑- ช่างต่อเรื อเหล็ก ชั้น ๑- ช่างเชือกรอกและการอู่ ชั้น ๑- ช่างไม้ ชั้น ๑- ช่างปูน ชั้น ๑- ช่างประปา ชั้น ๑- ช่างท่อ ชั้น ๑- ช่างสี ชั้น ๑- ช่างโยธา ชั้น ๑- ช่างโลหะ ชั้น ๑- ช่างสํารวจ ชั้น ๑- ช่างเขียนแบบ ชั้น ๑- สถาปนิก
- วิศวกร
- ช่างศิลปกรรม
- พนักงานลานถัง ชั้น ๑- พนักงานผสมนํ้ามัน ชั้น ๑- พนักงานคํานวณนํ้ามัน
- พนักงานกลัน่ กรอง ชั้น ๒- ช่างโครงสร้างอากาศยาน ชั้น ๑- ช่างเครื่ องยนต์อากาศยาน ชั้น ๑- ช่างระบบไ ้ าและเครื่ องวัดประกอบการบิน ชั้น ๑- ช่างระบบอากาศยาน ชั้น ๑-
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พนักงานห้องทดลอง ชั้น ๑- พนักงานการเกษตร ชั้น ๑- พนักงานสัตว์รักษ์
- นักดนตรี ชั้น ๑- นักร้อง ชั้น ๑- พนักงานแปลและล่าม ชั้น ๑- ภัณฑารักษ์
- พนักงานธรณี วิทยา ชั้น ๑– นอกเหนือจากตําแหน่งเหล่านี้ ไม่มีสิทธิขอเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
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เริ่ มต้นขอ
บ.ม.

๑

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริ การ
- กลุ่มงานเทคนิค

๒

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป

บ.ช.

๓

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จ.ม.

พนักงานราชการ
กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช.

เลื่อนได้ถึง
๑. เริ่ มขอพระราชทานบ.ม. ๑. ลําดับ ๑ - ต้อง
จ.ช.
๒. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่นอ้ ย
ปฏิบตั ิงานติดต่อกัน
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
มาเป็ นระยะเวลาไม่
บ.ช.
น้อยกว่า ๕ ปี บริ บูรณ์
๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่นอ้ ย
นับตั้งแต่วนั เริ่ มจ้าง
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
จนถึงวันก่อนวันพระ
จ.ม.
ราชพิธีเฉลิมพระ
. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ย
ชนมพรรษาของปี ที่ขอ
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ จ.ช.
พระราชทานไม่นอ้ ย
กว่า ๖๐ วัน
๑. เริ่ มขอพระราชทาน บ.ช.
ต.ม.
๒.
ลํ
าดับ ๕ - ต้อง
๒. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่นอ้ ย
ปฏิบตั ิงานติดต่อกัน
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
มาเป็ นระยะเวลาไม่
จ.ม.
น้อยกว่า ๓ ปี บริ บูรณ์
๓. ได้ จ.ม.มาแล้วไม่นอ้ ย
นับตั้งแต่วนั เริ่ มจ้าง
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
จ.ช.
จนถึงวันก่อนวันพระ
. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่นอ้ ย
ราชพิธีเฉลิมพระ
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ ต.ม.
ชนมพรรษาของปี ที่ขอ
๑. เริ่ มขอพระราชทาน จ.ม.
ต.ช.
พระราชทานไม่นอ้ ย
๒. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๖๐ วัน
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
๓. ต้องเป็ นพนักงาน
จ.ช.
ราชการตามสัญญาจ้าง
๓. ได้ จ.ช.มาแล้วไม่นอ้ ย
ของส่ วนราชการตาม
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
ระเบียบสํานักต.ม.
นายกรั มนตรี วา่ ด้วย
. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่นอ้ ย
พนักงานราชการ
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ ต.ช.
พ.ศ.๒๕
. ต้องเป็ นพนักงาน
๑. เริ่ มขอพระราชทาน จ.ช.
ท.ม.
ราชการที่มีชื่อลักษณะ
๒. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่นอ้ ย
เป็นพนักงานที่เทียบเท่า
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
กับลูกจ้างประจํา
ต.ม.
หมวดฝี มือขึ้นไปตาม
๓. ได้ ต.ม.มาแล้วไม่นอ้ ย
ระเบียบกระทรวง
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
การคลังว่าด้วย
ต.ช.
ลูกจ้างประจําของ
. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่นอ้ ย
ส่ วนราชการ
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ ท.ม.
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เริ่ มต้นขอ
ต.ม.

๕

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทัว่ ไป

๖

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ

ต.ช.

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

ท.ม.

เลื่อนได้ถึง
ท.ช.
๑. เริ่ มขอพระราชทาน ต.ม.
๒. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
ต.ช.
๓. ได้ ต.ช.มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
ท.ม.
. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ ท.ช.
ป.ม.
๑. เริ่ มขอพระราชทาน ต.ช.
๒. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
ท.ม.
๓. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
ท.ช.
. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ ป.ม.
ป.ช.
๑. เริ่ มขอพระราชทาน ท.ม.
๒. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
ท.ช.
๓. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ
ป.ม.
. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์ ขอ ป.ช.
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๑

นายทหารยศพลเอก พลเรื อเอก
พลอากาศเอก ที่ดาํ รงตําแหน่ง
ผูบ้ ญั ชาการเหล่าทัพ

ต.ม.

ป.ม.

๒

นายทหารยศพลเอก พลเรื อเอก
พลอากาศเอก ที่ดาํ รงตําแหน่งซึ่ง
มีลกั ษณะเป็ นการบังคับบัญชา
ตามก หมาย

จ.ม.

ท.ช.

๓

นายทหารยศพลโท พลเรื อโท
พลอากาศโท ที่ดาํ รงตําแหน่ง
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการบังคับบัญชา
ตามก หมาย

จ.ม.

ท.ม.

นายทหารยศพลตรี พลเรื อตรี
พลอากาศตรี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
เจ้ากรม

บ.ช.

ต.ช.

๑. เริ่ มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได้ปีเว้นปี
ตามลําดับถึง
ท.ม.
๓. การขอพระราชทาน
ตั้งแต่ช้ นั ท.ม.
ขึ้นไป ต้องเว้น ๒ ปี
ตามลําดับ ถึง ป.ม.
๑. เริ่ มขอพระราชทาน จ.
ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได้ปีเว้นปี
ตามลําดับถึง
ท.ม.
๓. การขอพระราชทาน
ตั้งแต่ช้ นั ท.ม.
ขึ้นไป ต้องเว้น ๒ ปี
ขอ ท.ช.
๑. เริ่ มขอพระราชทาน จ.
ม.
๒. ขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตราได้ปีเว้น
ปี ตามลําดับถึง ท.ม.
๑. เริ่ มขอพระราชทาน
บ.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได้ปีเว้นปี
ตามลําดับถึง
ต.ช.
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เกณฑ์การพิจารณาขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ อนั เป็ นที่ สรรเสริ ญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ สําหรับพ่อค้า ประชาชน และบุคคลทัว่ ไปที่มีความดีความชอบ เช่น มีผลงาน
เป็ นประโยชน์ ต่อประเทศ ศาสนา ประชาชน หรื อบริ จาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
เป็ นการพระราชทานนอกเหนื อ การขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลช้างเผือก
และมงกุ ไทย ตามระเบียบสํานักนายกรั มนตรี โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
๑. บุคคลที่มีสญ
ั ชาติไทย จะเสนอขอพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี
๒. ผูว้ ายชนม์ให้เสนอขอพระราชทานต่างหากจากการขอพระราชทานประจําปี
๓. ชาวต่างประเทศ จะเสนอขอพระราชทานตามคราวแห่งความชอบ
๑. ประพฤติดี
๒. ไม่เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
. ไม่เคยถูกเรี ยกคืน เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามก หมายนี้หรื อก หมายอื่น
เว้นแต่เป็ นการส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เนื่องจากได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น
๑. ให้หน่ วยงานของรั หรื อรั วิสาหกิ จออกหนังสื อรั บรองแสดงผลงาน
ของผูม้ ีชื่อเสนอขอพระราชทาน
๒. ให้องค์การของรั หรื อรั วิสาหกิจ หรื อนิ ติบุคคลที่มีรายชื่อตามที่สาํ นัก
นายกรั มนตรี ประกาศออกหนังสื อแสดงรายการบริ จาคทรัพย์สิน หรื อรับรองผูม้ ีชื่อเสนอขอ
พระราชทาน
๓. ถ้าเป็ นบุคคลในกองทัพบก ให้กรมสารบรรณทหารบกรวบรวมบัญชี
รายชื่อขอพระราชทานประกอบหนังสื อรับรองตาม ๑ และ ๒ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ
เช่น บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน คําสั่งการประชุมของหน่วยงาน ต้นสังกัด
หนังสื อรั บรองมูลค่าทรั พย์สิน(ของหน่ วย) ใบเสร็ จรั บเงิ น และใบค่าเสี ยภาษี ล เสนอ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่ งสํานักเลขาธิ การคณะรั มนตรี เพื่อเป็ นมติคณะรั มนตรี
โดยความเห็นชอบของนายกรั มนตรี ต่อไป
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การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ให้เริ่ มต้นขอจากชั้น
ที่ เหรี ยญดิเรกคุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงหนึ่งชั้นตราตามลําดับ
๑. การกระทําความดี ความชอบ ที่มีผลงานอันเป็ นประโยชน์แก่ ประเทศ ศาสนา
และประชาชน
๒. การกระทําความดีความชอบ ที่เป็ นการบริ จาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
๑. มีผลงานดีเด่น หรื อเป็ นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริ ญ หรื อ
๒. เป็ นการกระทําที่ฝ่าอันตรายหรื อเสี่ ยงภัยเพื่อปกป้ องชี วิตหรื อทรัพย์สิน อันเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมหรื อประเทศ
๑. เป็ นการบริ จาคทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ เช่น เพื่อการศาสนา การศึกษา
การสาธารณสุ ข การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรื อความมัน่ คงของชาติ และ
๒. ทรัพย์สินที่บริ จาคต้องเป็ นของผูบ้ ริ จาคหรื อผูบ้ ริ จาคมีสิทธิบริ จาคได้ในนามของตน
๑. ไม่จาํ กัดเฉพาะกลุ่มหรื อพวก หรื อหมู่คณะ
๒. ไม่เกิดประโยชน์กบั ตนเองอย่างเห็นได้ชดั
๓. ไม่มีลกั ษณะเป็ นเชิงการค้า ธุรกิจ หรื อได้รับผลการตอบแทนจากผลงานนั้น
๑. เป็ นผลงานของตนเองและไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ตามก หมายมาแล้ว (ถ้าทําเป็ นหมู่ตอ้ งแยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชดั เจน เพื่อให้สามารถ
พิจารณาเป็ นรายบุคคลตามความเหมาะสม)
๒. ผลงานใน านะบุคคลของนิติบุคคลต้องเป็ นผลงานที่กระทําอันเป็ นประโยชน์
แก่สาธารณะ
๑

พระราชกฤษ ีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕ ๙

๑๐
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๓. ผลงานใน านะบุคคลของคณะบุคคล ต้องเป็ นกิ จกรรมที่เป็ นการเฉพาะกิ จและ
มีผลตอบแทนทางเศรษ กิจ สังคม หรื อด้านอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
. ผลงานที่กระทําให้แก่นิติบุคคล นิ ติบุคคลนั้นต้องมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์
หมายเหตุ นิ ติบุคคลที่เป็ นหน่ วยงานของรั ผลงานที่ใช้เสนอขอพระราชทาน ต้อง
ไม่เป็ นผลงานตามปกติที่ตอ้ งกระทําใน านะที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น

๑ เป็ นทรัพย์สินของผูบ้ ริ จาคหรื อสามารถบริ จาคในนามของตน การบริ จาคในนาม
บริ ษทั ห้าง ร้าน ไม่ให้นาํ มาใช้เป็ นหลัก านประกอบการเสนอขอพระราชทาน
๒ การบริ จาคทรัพย์สินเพื่อการศาสนา สถานประกอบศาสนกิจต้องแสดงหลัก าน
ประกอบว่านําทรัพย์สินไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะอย่างใด
๓ ผูม้ ี อาํ นาจลงในนามหนัง สื อรั บรองแสดงรายการบริ จาคทรั พย์สินต้องลงนาม
รับรองด้วยตนเอง โดยไม่มอบอํานาจให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิราชการ
(

. .

)

ชั้นที่

๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เหรี ยญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

ชั้นที่ ๖

๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เหรี ยญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

ชั้นที่ ๕

๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

ชั้นที่

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จตตุถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

ชั้นที่ ๓

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

ชั้นที่ ๒

๑ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)

ชั้นที่ ๑

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ป มดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

๑๐๘
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(
๑. ที่ดิน
๒. เงินตราต่างประเทศ
๓. ทรัพย์สินอื่น

)

เจ้าพนักงานที่ดินรับรองตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมในขณะที่รับบริ จาค
เงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาและสถานที่ที่รับบริ จาค
ราคาตลาดของทรัพย์สินในขณะที่รับบริ จาค

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
ให้แก่ผนู ้ าํ นิติบุคคลหรื อคณะบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบ
กรณี มีผลงานในการผลักดันให้นิติบุคคลหรื อคณะบุคคลบริ จาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
๑ ผูน้ าํ นิ ติบุคคลใดคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งได้กระทําความดี ความชอบโดยเป็ นผูม้ ี
บทบาทหรื อส่ ว นสํ า คัญ ในการสนั บสนุ น หรื อผลัก ดัน ให้ นิ ติ บุ คคลบริ จาคทรั พย์สิ น เพื่ อ
สาธารณประโยชน์
๒ ในกรณี เป็ นผูน้ าํ คณะบุคคลซึ่ งจัดกิจกรรมเป็ นการเฉพาะและมีรายได้หรื อทรัพย์สิน
บริ จาคเพื่อสาธารณประโยชน์
๓ การกระทําความดีความชอบในกรณี บริ จาคทรัพย์สิน นิ ติบุคคลหรื อผูน้ าํ นิ ติบุคคล
นั้นต้องไม่ ได้รั บประโยชน์ โดยชัดแจ้งทั้งในทางตรงและทางอ้อมเกี่ ยวเนื่ องจากการบริ จาค
ทรัพย์สินนั้น
ทรั พย์สินที่ บริ จาคให้แก่ ราชการ ในกรณี ที่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่าย
ในการบริ จาค ก หมายให้ผบู ้ ริ จาคเป็ นผูร้ ับภาระในส่ วนนี้
๕ ทรัพย์สินที่บริ จาคให้แก่ราชการต้องเป็ นทรัพย์สินที่เห็นได้ว่าสามารถนําไปใช้เป็ น
ประโยชน์แก่สาธารณะได้
๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั ใดตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ หรื อ ๒
ให้พิจารณาตามจํานวนเงินหรื อมูลค่าของทรัพย์สินที่บริ จาคโดยการเสนอขอแต่ละชั้นตราต้องมี
รายการบริ จาคทรัพย์สินไม่ต่าํ กว่า ๓ เท่า ของการบริ จาคทรัพย์สิน ตามที่กาํ หนดไว้ในบัญชี ที่ ๑
ท้ายพระราชกฤษ ีกา พ.ศ.๒๕๓๘
๒

พระราชกฤษ ีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ.๒๕๓๘

๑๐๙
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๑
๒
๓
๕
๖

๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

ร.ง.ภ.
ร.ท.ภ.
บ.ภ.
จ.ภ.
ต.ภ.
ท.ภ.
ป.ภ.

๑๑๐
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ชาวต่างประเทศที่มิใช่
ข้าราชการของต่างประเทศ
หรื อเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ต่างประเทศ หรื อลูกจ้าง
ของรั บาลไทย

บ.ภ.

ต.ภ.

๑. พิจารณาตาม
สมควรแก่ านานุรูป
และประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับ
จากผูน้ ้ นั
๒. จะเสนอขอ
พระราชทานสูงกว่า
ชั้น ต.ภ.มิได้ เว้นแต่
กรณี พิเศษ กล่าวคือ
มีผลงานเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่
แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน
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๑

๒

๓

๕

ผูช้ นะที่ ๑ ในการแข่งขัน
ซี เกมส์ หรื อ
ผูช้ นะที่ ๓ ในการแข่งขัน
เอเชี่ยนเกมส์ หรื อ
ผูช้ นะที่ ๓ ในการแข่งขันกี า
เอเชี่ยนแชมเปี้ ยนชิป
ผูช้ นะที่ ๒ ในการแข่งขัน
เอเชี่ยนเกมส์ หรื อ
ผูช้ นะที่ ๒ ในการแข่งขันกี า
เอเชี่ยนแชมเปี้ ยนชิป
ผูช้ นะที่ ๑ ในการแข่งขัน
เอเชี่ยนเกมส์ หรื อ
ผูช้ นะที่ ๑ ในการแข่งขันกี า
เอเชี่ยนแชมเปี้ ยนชิป
หรื อ
ผูช้ นะที่ -๖ ในการแข่งขัน
เวิลด์เกมส์
ผูช้ นะที่ ๒-๓ ในการแข่งขัน
โอลิมปิ กเกมส์
หรื อ
ผูช้ นะที่ ๒-๓ ในการแข่งขัน
เวิลด์เกมส์
ผูช้ นะที่ ๑ ในการแข่งขัน
โอลิมปิ กเกมส์ หรื อ
ผูช้ นะที่ ๑ ในการแข่งขัน
เวิลด์เกมส์

ร.ง.ภ.

ต.ภ.

ร.ท.ภ.

ต.ภ.

ร.ท.ภ.

ต.ภ.

บ.ภ.

ต.ภ.

จ.ภ.

ต.ภ.

๑. ต้องเป็ นนักกี าที่
สังกัดสมาคมกี า
สมัครเล่นที่ได้รับ
การรับรองของ
การกี าแห่ง
ประเทศไทย
๒. ต้องเป็ นการแข่งขัน
กี าที่สหพันธ์กี า
ระหว่างประเทศ
ควบคุม
๓. เสนอขอในชั้น
สู งขึ้นได้ทุกคราวที่
ชนะการแข่งขันตาม
เกณฑ์ของตําแหน่ง
ที่ชนะการแข่งขัน
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๑

ผูจ้ ดั การหรื อครู ใหญ่

บ.ภ.

ต.ภ.

๒

ผูร้ ับใบอนุญาต

บ.ภ.

ต.ภ.

๓

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยครู ใหญ่
หรื อครู

บ.ภ.

จ.ภ.

๑. ต้องเป็ นผูร้ ับ
ใบอนุญาตหรื อดํารง
ตําแหน่งใน
โรงเรี ยนเอกชนตาม
มาตรา ๑๕(๑) หรื อ
(๓) แห่ง
พระราชบัญญัติ
โรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ.๒๕๒๕ ที่จดั
การศึกษาตาม
หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
มาแล้วเป็ นระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๘ ปี
บริ บูรณ์นบั แต่วนั ที่
ได้รับอนุญาตหรื อ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่ง
จนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปี ที่เสนอขอ
พระราชทาน ๖๐ วัน
สําหรับครู ใหญ่
หรื อครู หากเคย
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ปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษาแห่งใด
มาก่อนและได้พน้
จากการปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึกษาแห่ง
นั้นแล้วแต่ได้รับ
การบรรจุให้
ปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษาแห่ง
ใหม่ภายใน ๕ วัน
นับแต่วนั ที่ได้พน้
จากการปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึกษาแห่ง
เดิมก็สามารถนับ
ระยะเวลาที่เคย
ปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษาแห่ง
เดิมรวมกับ
ระยะเวลาที่ได้
ปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษาแห่ง
ใหม่ได้
๒. เสนอขอในชั้น
สู งขึ้นตามลําดับ
จนถึงเกณฑ์สูงสุ ด
ของตําแหน่งโดย
เว้นระยะเวลาแต่ละ
ชั้นไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
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๑

ผูบ้ ริ หารสถาบัน

บ.ภ.

ท.ภ.

๒

ผูร้ ับใบอนุญาต

บ.ภ.

ท.ภ.

๓

กรรมการสภาสถาบัน

บ.ภ.

ท.ภ.

รองผูบ้ ริ หารสถาบัน

บ.ภ.

ต.ภ.

๕

คณบดี

บ.ภ.

ต.ภ.

๖

อาจารย์ประจํา

บ.ภ.

จ.ภ.

หัวหน้าแผนกหรื อตําแหน่งที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี านะ
เทียบเท่าหัวหน้าแผนก

บ.ภ.

จ.ภ.

๑. ต้องเป็ นผูร้ ับ
ใบอนุญาตหรื อดํารง
ตําแหน่งตาม
ก หมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยมี
ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานใน
ตําแหน่งใดหรื อ
หลายตําแหน่ง
รวมกันติดต่อกัน
มาแล้วเป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๘ ปี บริ บูรณ์
นับแต่วนั ที่ได้รับ
อนุญาตหรื อวันที่
ได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งจนถึง
วันก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปี ที่
เสนอขอ
พระราชทาน
๖๐ วัน

๑๑๕
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๒. สําหรับตําแหน่ง
หัวหน้าแผนกหรื อ
ตําแหน่งที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นที่มี านะ
เทียบเท่าหัวหน้า
แผนกต้องดํารง
ตําแหน่งมาแล้วเป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี บริ บูรณ์
นับแต่วนั ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งจนถึงวัน
ก่อนพระราชพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปี ที่
เสนอขอ
พระราชทาน ๖๐ วัน
๓. ในกรณี ที่เคย
ปฏิบตั ิงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งใดมา
ก่อนและได้พน้ จาก
การปฏิบตั ิงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งนั้นแล้ว
แต่ได้รับการบรรจุ
ให้ปฏิบตั ิงานใน

๑๑๖
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สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งใหม่
ภายใน ๕ วันนับ
แต่วนั ที่ได้พน้ จาก
การปฏิบตั ิงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งเดิมก็
สามารถนับ
ระยะเวลาที่เคย
ปฏิบตั ิงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งเดิมรวม
กับระยะเวลาที่ได้
ปฏิบตั ิงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งใหม่ได้

๑๑
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๑

นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติตาม
ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ

จ.ภ.

๒

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นตาม
ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ศิลปิ นแห่งชาติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
ผูม้ ีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล
หรื อการยกย่องระดับชาติ
นอกจากลําดับ ๑-๓ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ผูม้ ีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล
หรื อการยกย่องระดับนานาชาติ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ผูช้ นะการประกวดหรื อการ
แข่งขันต่าง ๆ ในระดับ
นานาชาติตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
ผูช้ นะที่ ๑
ผูช้ นะที่ ๒
ผูช้ นะที่ ๓

จ.ภ.

๓

๕
๖

จ.ภ.
ร.ง.ภ.

ร.ง.ภ.

บ.ภ.
ร.ท.ภ.
ร.ง.ภ.

ลําดับที่ ๑-๓ หากได้รับ
พระราชทานชั้น จ.ภ.
มาแล้วให้เสนอขอ
พระราชทานชั้น ต.ภ.
และหากได้รับ
พระราชทานชั้น ต.ภ.
มาแล้วให้เสนอ
พระราชทานชั้น ท.ภ.

ลําดับ -๕ หากได้รับ
พระราชทานชั้น ร.ง.ภ.
มาแล้วให้เสนอขอ
พระราชทานชั้น ร.ท.ภ.
และหากได้รับ
พระราชทานชั้น ร.ท.ภ.
มาแล้วให้เสนอขอ
พระราชทาน บ.ภ.

ลําดับที่ ๖
ยกเว้น
นักกี า
ตามบัญชี
ที่ ๓

* บัญ ชี ที่ ๖ เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และได้ใ ช้บ ัญ ชี ที่ ๖ ใหม่ ท ้า ยพระราชกฤษ ี ก าว่า ด้ว ยการขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕ ๘ แทน

๑๑๘
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การประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทยประเภทตระกูล หรื อชั้นตราใด ให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ นั ๆ และการประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้ประดับ
ตามลําดับในประกาศสํานักนายกรั มนตรี เรื่ อง ลําดับเกียรติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย และตาม
กําหนดนัดหมายของทางราชการ การประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ชั้นที่ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้า ให้เข้าเฝ้ า รับพระราชทาน จะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ผูไ้ ด้รั บพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์
ยังไม่ สามารถประดับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ นั ได้ แม้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ตาม
๒. บุคคลจะประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ได้ทนั ที ภายหลังการเข้าเฝ้ า
รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ นั ๆ
๓. ส่ วนที่มิได้เข้าเฝ้ า รับพระราชทานในวันนั้นจะประดับได้ต่อเมื่อพ้น
วันพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ นั แล้ว
ส่ วนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลอื่น ๆ ซึ่ งมิได้กาํ หนดให้บุคคลเข้าเฝ้ า ๆ
รับพระราชทานให้ประดับได้ต้ งั แต่วนั เนื่ องในโอกาสพระราชทาน หรื อตั้งแต่วนั ที่มีประกาศ
ของทางราชการแล้วแต่กรณี เช่น การประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั ตํ่ากว่าสายสะพายลงมา

หมายถึง เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่เป็ นชั้นสายสะพาย
๑. ประดับสายสะพายตามพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ นั ๆ
๑.๑ สวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงขวา
- มหาจักรี บรมราชวงศ์
- ป มจุลจอมเกล้าวิเศษ
- ป มจุลจอมเกล้า ( ฝ่ ายหน้า – ฝ่ ายใน )
- มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
- มหาวชิรมงกุ
- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ ายใน)
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๑.๒ สวมสายสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย
- ราชมิตราภรณ์
- นพรัตนราชวราภรณ์
- เสนางคะบดี
- ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
- ประถมาภรณ์มงกุ ไทย
- ป มดิเรกคุณาภรณ์
๒. สวมสายสะพายกรณี ที่มีหมายกําหนดการ กําหนดชนิดของสายสะพาย
๒.๑ ให้สวมสายสะพายตามที่ออกชื่ อในหมายกําหนดการโดยประดับดาราของ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สู งสุ ดของตระกูลที่ได้รับพระราชทานตามลําดับ
๒.๒ หากไม่ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามที่ออกชื่อในหมายกําหนดการ
ให้สวมสายสะพายชั้นสู งสุ ดที่ได้รับพระราชทานโดยประดับดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สู งสุ ด
ที่ได้รับพระราชทานและชั้นอื่นตามลําดับ
๒.๓ กรณี หมายกําหนดการไม่ระบุชนิ ดของสายสะพายให้สวมสายสะพายชั้นสู งสุ ด
ที่ได้รับพระราชทาน โดยประดับดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของชั้นสู งสุ ดที่ได้รับพระราชทาน
และชั้นอื่นตามลําดับ
๒. ผูท้ ี่ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ มหาจักรี บรมราชวงศ์แม้จะสวม
สายสะพายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชนิ ดใดก็ตาม ต้องสวมสายสร้อยห้อยดวงตรามหาจักรี กบั
ประดับ ดาราจักรี ทุกครั้ง
๒.๕ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ให้ประดับได้
เฉพาะงานที่เป็ นมงคลเท่านั้น ส่ วนสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ควรสวมเฉพาะงานที่เป็ นมงคล
สําคัญหรื อมีหมายกําหนดการกําหนดไว้โดยเฉพาะว่า ให้สวมสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์
๒.๖ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นป มจุลจอมเกล้าวิเศษและชั้นป ม
จุลจอมเกล้า
- ให้สวมสายสร้อยพร้อมดวงตรา หรื อสายสะพายพร้อมดวงตราอย่างใดอย่าง
หนึ่ งตามหมายกําหนดการ แต่หากจะสวมทั้งสองอย่างไปงานเดียวกันไม่ได้ หากสวมสายสร้อย
จุลจอมเกล้า และจะสวมสายสะพายด้วย ให้สวมสายสะพายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั ตระกูลอื่น
- กรณี หมายกําหนดการกําหนดให้สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้าหากไม่ได้รับ
พระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์ ดังกล่าวให้สวมสายสะพายชั้น สู งสุ ด หรื อประดับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สู งสุ ดที่ได้รับพระราชทาน
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๒.
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิรามาธิ บดี ควรสวมสายสะพายรามาธิ บดี
เฉพาะในงานที่เกี่ยวกับราชการทหาร ซึ่งมีหมายกําหนดการกําหนดไว้โดยเฉพาะว่า ให้สวม
สายสะพายรามาธิบดี
การประดับดาราของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ทุกชั้นทุกตระกูลที่ มีดาราในสํารั บ กับ
เครื่ องแบบเต็มยศหรื อครึ่ งยศของบุรุษ จะประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเปา
ส่ วนเครื่ องแบบเต็มยศหรื อครึ่ งยศของสตรี หรื อชุ ดไทยจะประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเช่นกัน
ในระดับ พองาม ยกเว้น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อาทิ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ซึ่ งจะประดับดาราที่อกเสื้ อเบื้องขวา ก็ให้
ถื อแนวทางปฏิ บตั ิ เช่ นเดี ย วกับดาราที่ ประดับที่ อกเสื้ อเบื้ องซ้าย กรณี ผูไ้ ด้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์หลายตระกูลและประดับดาราหลายดวง มีวิธีประดับตามความเหมาะสม
สวยงามและสามารถประดับ
การประดับดารามีหลายแบบ ดังนี้.-

๑. ดาราดวงแรกประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายพองาม
๒. ดาราดวงที่ ที่มีลาํ ดับเกียรติรองลงมาประดับ
ในระดับตํ่ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย
๑. ดาราดวงแรกประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายพองาม
๒. ดาราดวงที่ ที่มีลาํ ดับเกียรติรองลงมาประดับ
ในแนวเดียวกับดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย
๑. ดาราดวงแรกประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายพองาม
๒. ดาราดวงที่ ที่มีลาํ ดับเกียรติรองลงมาประดับ
ในระดับตํ่ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปทางขวา
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๑. ดาราดวงแรกประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายพองาม
๒. ดาราดวงที่ ที่มีลาํ ดับเกียรติรองลงมาประดับ
ในระดับตํ่ากว่าดาราดวงแรกในแนวดิ่ง
(ดาราดวงที่สองอยูต่ รงกับดาราดวงแรก)

๑. ดาราดวงแรกที่มีลาํ ดับเกียรติสูงสุ ดประดับ
ที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายพองาม
๒. ดาราดวงที่มีลาํ ดับเกียรติสูงเป็ นลําดับ ประดับ
ในระดับตํ่ากว่าดาราดวงแรกใน แนวดิ่ง
(ดาราดวงที่สองอยูต่ รงกับดาราดวงแรก)
๓. ดาราดวงที่มีลาํ ดับเกียรติสูงเป็ นลําดับ ประดับ
ในแนวเดียวกับดาราดวงที่สองเยื้องไปทางซ้าย

๑ ดาราดวงแรกที่มีลาํ ดับเกียรติสูงสุ ดประดับ
ที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายพองาม
๒ ดาราดวงที่มีลาํ ดับเกียรติสูงเป็ นลําดับ ประดับ
ในระดับตํ่ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย
๓ ดาราดวงที่มีลาํ ดับเกียรติสูงเป็ นลําดับ ประดับ
ในระดับตํ่ากว่าดวงที่สองเยื้องใกล้รังดุม
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๑ ดาราดวงแรกที่มีลาํ ดับเกียรติสูงสุ ดประดับ
ที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายพองาม
๒ ดาราดวงที่มีลาํ ดับเกียรติสูงเป็ นลําดับ ประดับ
ในแนวเดียวกับดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย
๓ ดาราดวงที่มีลาํ ดับเกียรติสูงเป็ นลําดับ ประดับ
ในระดับตํ่ากว่าดาราทั้งสองดวงข้างต้น
โดยให้มีระยะห่างจากดวงแรกเท่ากับดาราดวงที่สอง

๑ ดาราดวงแรกทีมีลาํ ดั่ บเกียรติสูงสุ ดประดับ
ที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายพองาม
๒ ดาราดวงที่มีลาํ ดับเกียรติสูงเป็ นลําดับ ประดับ
ในระดับตํ่ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย
๓ ดาราดวงที่มีลาํ ดับเกียรติสูงเป็ นลําดับ ประดับ
ในระดับตํ่ากว่าดาราดวงที่สองเยื้องไปทางซ้าย

นอกจากนี้ ยังสามารถประดับได้ตามรู ปแบบอื่นที่เหมาะสมและสวยงามอีก โดยยึด
หลักให้ดาราที่มีลาํ ดับเกียรติสูงสุ ดอยูบ่ นสุ ด กรณี ประดับดาราดวงที่สองในระดับเดียวกันดารา
ดวงแรกที่มีลาํ ดับเกียรติสูงสุดจะต้องอยูใ่ กล้แนวรังดุม ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณี ประดับดารา
มากกว่า ๓ ดวงขึ้นไปด้วย

สวมไว้ในปกคอเสื้ อ โดยให้ห่วงและแพรแถบห้อยดวงตราออกมาข้างนอกเสื้ อ
ระหว่าง ตะขอตัวล่างที่ขอบคอเสื้ อกับกระดุมเม็ดที่หนึ่งพองาม แต่ในส่ วนสู งของดวงตราจรด
ขอบล่างของคอเสื้ อ หากได้รับพระราชทานชนิดคล้องคอหลายดวงให้ประดับดวงตราที่มีลาํ ดับ
รองมาไว้ที่ระดับกระดุมเม็ดที่สอง โดยให้แพรแถบลอดออกมา ระหว่างกระดุมกับขอบล่าง
ของรังดุมพองาม
ไม่ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชนิดคล้องคอ เพราะจะได้รับพระราชทานเป็ น
แบบดวงตราประกอบแพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอ เพื่อประดับที่หน้าบ่าซ้ายพองาม
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๑. สวมเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชนิดคล้องคอ โดยให้ห่วงของดวงตราและ
แพรแถบจรดขอบล่างของเงื่อนผ้าผูกคอ ชายของแพรแถบสอดไว้ใต้คอปกเสื้ อชั้นใน
๒. หากได้รับพระราชทานชนิดคล้องคอมากกว่า ๑ ดวง ให้นาํ ดวงตรา
ชั้นรองห้อยหลัน่ ลงมาจากดวงที่ สูงกว่าโดยให้ยอดของดวงตราดวงรองจรดที่ขอบล่างของ
ดวงตราดวงแรกที่มีลาํ ดับเกียรติสูงกว่าและชายของแพรแถบสอดที่ใต้คอปกเสื้ อชั้นใน เช่นกัน
๓. หากทหารหญิงที่ไม่ได้แต่งเครื่ องแบบเต็มยศหรื อครึ่ งยศ แต่แต่งกาย
ชุดไทยจะประดับเหมือนแต่งเครื่ องแบบมิได้ จะต้องเปลี่ยนแถบคล้องคอเป็ นแพรแถบผูก
เป็ นรู ปแมลงปอสอดร้อยกับดวงตรา เพื่อประดับที่หน้าบ่าซ้ายชุดไทยพองาม

ประดับดวงตราชนิ ดแพรแถบติดหน้าอกเสื้ อ ไว้เหนือปกกระเปาเสื้ อเบื้องซ้าย
ตํ่ากว่าแนวรังดุมเม็ดที่ ๑ ลงมาโดยให้ดวงตราอยูร่ ะหว่างขอบบนปกกระเปาพองามและให้เรี ยง
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชนิดเดียวกันนี้ที่เป็ นรองไปตามลําดับจากด้านรังดุมไปปลายบ่าซ้าย
ไม่ประดับ เช่น บุรุษ เพราะได้รับพระราชทานชนิ ดดวงตราประกอบแพรแถบ
ผูกเป็ นรู ปแมลงปอ เพื่อประดับที่หน้าบ่าซ้ายพองาม
ประดับอย่างบุรุษ (ทหารชาย) โดยดวงตราชนิ ดแพรแถบติดอกเสื้ อที่
อกเสื้ อเบื้องซ้ายระยะหรื อแนวเช่นเดียวกับบุรุษ
หากในงานที่ ไ ม่ ได้แ ต่ ง เต็มยศหรื อครึ่ งยศแต่ แ ต่ งกายชุ ด ไทยจะประดับ เหมื อ นแต่ ง
เครื่ องแบบมิได้ จะต้องเปลี่ยนแพรแถบติดหน้าอกเป็ นแพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอร้อยกับ
ดวงตรา เช่น สตรี พลเรื อน ประดับที่หน้าบ่าซ้ายชุดไทยพองาม

๑. ประดับดวงตราประกอบแพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอ
หน้าบ่าเสื้ อเบื้องซ้าย
๒. ประดับดวงตราประกอบแพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอที่มี
ลําดับเกียรติรองกว่าดวงที่มีลาํ ดับเกียรติสูงเยื้องไปทางซ้าย
ประดับดวงตราประกอบแพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอที่หน้าบ่าซ้ายชุดไทย
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรื อนสตรี
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เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชนิ ดเหรี ยญ หมายถึง เหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ทุกชนิ ด หรื อ
ที่มีศกั ดิเป็ นเหรี ยญ ซึ่งอยูใ่ นตระกูลเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ รามาธิ บดี ช้างเผือก มงกุ ไทย และ
ดิ เรกคุ ณาภรณ์ ได้แก่ เหรี ยญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร เหรี ยญรามมาลา ซึ่ งอยู่ในตระกูล
“รามาธิบดี” เหรี ยญทองช้างเผือก เหรี ยญเงินช้างเผือกในตระกูลช้างเผือก เป็ นต้น
เหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ หรื อที่มีศกั ดิเป็ นเหรี ยญมีลกั ษณะเป็ นดวงเหรี ยญร้อยกับ
แพรแถบติ ดอกเสื้ อลักษณะคล้ายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ชนิ ดดวงตราประกอบแพรแถบติ ด
หน้าอก
ประดับเหรี ยญไว้เหนื อปกกระเปาเสื้ อเบื้องซ้ายตํ่ากว่าแนวรั งดุ มเม็ดที่ ๑
ลงมาโดยให้ดวงเหรี ยญอยู่ระหว่างขอบบนปกกระเปาพองาม และเรี ยงลําดับเกียรติที่สูง จาก
แนวรังดุมไปปลายบ่าซ้าย
ประดับเหรี ยญซึ่งเป็ นแพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอที่หน้าบ่าซ้าย
ประดับอย่างบุ รุษ (ทหารชาย) ที่ อกเสื้ อเบื้ องซ้ายระยะหรื อแนว
เช่ นเดี ยวกันหากไปในงานซึ่ งแต่งกายชุ ดไทย จะประดับเหมือนแต่งเครื่ องแบบมิได้ จะต้องใช้
เหรี ยญประกอบแพรแถบผูกเป็ นรู ปแมลงปอ เช่น สตรี พลเรื อนประดับที่หน้าบ่าซ้ายชุดไทยพองาม

ในโอกาสที่ไม่ได้ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ซึ่งไม่ใช่กาํ หนดนัดหมายเป็ นทางการ
กล่ า วคื อ เมื่ อ แต่ ง กายเครื่ องแบบปกติ ต่ า ง ๆ เช่ น ปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอแบะ ปกติ ข าว
เครื่ องแบบปกติที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน การแต่งกายสากลและอื่น ๆ เป็ นต้น จะมีเครื่ องหมาย
ที่ใช้ประดับแทนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และดุมเสื้ อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ดังนี้
๑. แพรแถบย่อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก ขนาด ๑.๕ ซม x ๓ ซม. กําหนดสี แพร
แถบของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ น้ นั ๆ โดยจะมีเครื่ องหมายชั้นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ติดอยู่บน
แพรแถบ ตามก หมายกําหนดไว้ แต่บางชั้นตราจะไม่มีเครื่ องหมายชั้นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ติดอยู่
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๒. แพรแถบย่อเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์
เป็ นรู ปสี่ เหลียมผืนผ้าขนาดเล็ก ซึ่งกําหนดสี แพรแถบตามพระราชบัญญัติ
เหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์น้ นั ๆ และกําหนดเครื่ องหมายที่บนแพรแถบเฉพาะเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์
บางชนิด

๑. ติ ด ที่ อ กเสื้ อ เบื้ อ งซ้า ยเหนื อ กระเปาบนเว้น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ หรื อ เหรี ย ญ
ซึ่งก หมายกําหนดให้ประดับอกเสื้ อขวา จึงประดับที่อกเสื้ อเหนือกระเปาขวา
๒. กรณี มีแพรแถบหลายแถบให้ติดแพรแถบเป็ นแถวตามลําดับเกียรติ โดยยึดแนว
รังดุมเป็ นหลักจากขวาไปทางซ้ายของลําตัว
๓. การจัดแพรแถบอาจมีมากกว่า ๑ แถว แต่ละแถวจะไม่เกิน ๕ แถบ ซึ่ งจะต้อง
เรี ยงตามเกียรติจากสู งไปรองตามลําดับจากแนวรังดุมไปทางซ้ายของลําตัวเช่นกัน
เมื่อกล่าวถึงการประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานตลอดถึงการประดับ
แพรแถบย่ อ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ซึ่ งแสดงถึ ง เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และเหรี ย ญราช
อิสริ ยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานในโอกาสที่แต่งเครื่ องแบบบางชนิ ด ก หมายและระเบียบ
จึงกําหนดให้มีดุมเสื้ อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เพื่อประดับแทนในโอกาสที่แต่งกายด้วยแบบอื่น
เช่น ชุดสากล หรื อชุดไทยได้
เป็ นแพรแถบเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์นาํ มาจับจีบเป็ นรู ปดอกไม้ โดยกําหนด
ให้มีเครื่ องหมายประดับบนดุมเสื้ อ เช่นเดียวกับแพรแถบย่อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ประดับดุมเสื้ อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ซึ่งแสดงชั้นตราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ที่ได้รับพระราชทานชั้นสู งสุ ดเพียงชั้นตราเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ ง แล้วแต่โอกาส ถึงแม้จะได้รับ
พระราชทานหลายตระกูล
๑.
ประดับที่ปกเสื้ อส่ วนล่างข้างซ้ายของเสื้ อตัวนอก
๒.
ประดับบริ เวณหน้าอกปากกระเปาเสื้ อเบื้องซ้ายใกล้แนวรังดุม
( เฉพาะเสื้ อไทยพระราชทานสี พ้ืน )
ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย ( เฉพาะชุดไทยเรื อนต้น ไทยจิตรลดา )

๑๒๖
126
แพรแถบย่อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และดุมเสื้ อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ แสดงให้ทราบ
ถึงว่าเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลใดหรื อเหรี ยญใด ส่ วนเครื่ องหมายที่อยูบ่ นแพรแถบย่อ
และดุมเสื้ อ แสดงให้ทราบว่า เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ นั อยูใ่ นชั้นใด มีลกั ษณะแตกต่างกันดังนี้
.
เป็ นรู ปนารายณ์ ทรงครุ ฑทองอยูใ่ นวงกลมบนพื้นลงยาสี ขาบ
.
เป็ นรู ปปทุมอุณาโลมเพชรสร่ งเงิน
.
เป็ นรู ปดอกประจํายามแปดดอก ลงยาราชาวดี สีทบั ทิ ม
สี มรกต สี บุษราคัม สี โกเมน สี นิล สี มุกดา สี เพทาย สี ไพฑูรย์ ใจกลางเป็ นเพชรสร่ งเงิน
.
ป มจุลจอมเกล้าวิเศษ
ป มจุลจอมเกล้า
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ทุติยจุลจอมเกล้า
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ตติยจุลจอมเกล้า
ป มจุลจอมเกล้า
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ทุติยจุลจอมเกล้า
ตติยจุลจอมเกล้า

เป็ นรู ป จ.จ.จ. เพชรสร่ งเงินกับมีจุลมงกุ ทองลงยา
เป็ นรู ป จ.จ.จ. ทองลงยาสี ชมพู กับมีจุลมงกุ ทองลงยา
เป็ นรู ป จ.จ.จ. กับจุลมงกุ ทอง
เป็ นรู ป จ.จ.จ. กับจุลมงกุ เงิน
เป็ นรู ป จ.จ.จ. ทอง
เป็ นรู ป จ.จ.จ. เงิน

เป็ นรู ป จ.จ.จ. ทองลงยาสี ชมพู กับมีจุลมงกุ ทองลงยา
เป็ นรู ป จ.จ.จ. กับจุลมงกุ ทอง
เป็ นรู ป จ.จ.จ. กับจุลมงกุ เงิน
เป็ นรู ป จ.จ.จ. เงิน
.
(
)
เสนางคะบดี เป็ นรู ปพระปรศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะอยู่ในวงรู ปวงรี
พื้นลงยาสี ลูกหว้าอ่อน ทําด้วยทอง มีลายแหลมออกสี่ ทิศ
มหาโยธิน เป็ นรู ปพระปรศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะอยูใ่ นวงรู ปกลมรี
ทําด้วยทอง มีลายแหลมออกสี่ ทิศ
โยธิน
เป็ นรู ปพระปรศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะอยูใ่ นวงรู ปกลมรี
ทําด้วยเงิน มีลายแหลมออกสี่ ทิศ
อัศวิน
เป็ นรู ปพระปรศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะอยูใ่ นวงรู ปกลมรี
ทําด้วยเงิน
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.

มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก เป็ นรู ปช้างไอราพตลงยาสี ขาว
ประถมาภรณ์ ช้างเผือก เป็ นรู ปช้างเผือกลงยาสี ขาวทรงเครื่ องยืนแท่นอยู่ใ น
ดอกบัวบานกลีบลงยาสี แดงสลับเขียว เกสรเงิน
ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก เป็ นรู ปช้างทรงเครื่ องยืนแท่นอยูใ่ นดอกบัวบานทอง เกสรเงิน
ตริ ตาภรณ์ชา้ งเผือก เป็ นรู ปช้างทรงเครื่ องยืนแท่นอยูใ่ นดอกบัวบานเงินเกสรเงิน
จัตุรถาภรณ์ชา้ งเผือก เป็ นรู ปช้างทรงเครื่ องยืนแท่นทอง
เบญจมาภรณ์ชา้ งเผือก เป็ นรู ปช้างทรงเครื่ องยืนแท่นเงิน
.
มหาวชิรมงกุ
เป็ นรู ป ร.ร. ๖ เพชรสร่ งเงินกับพระมหามงกุ ทอง
ประถมาภรณ์มงกุ ไทย เป็ นรู ปพระมหามงกุ อยูใ่ นลายหว่านล้อมทอง พื้นลงยา
สี น้ าํ เงินและสี แดง
ทวีติยาภรณ์มงกุ ไทย เป็ นรู ปพระมหามงกุ อยูใ่ นลายหว่านล้อมทอง
ตริ ตาภรณ์มงกุ ไทย เป็ นรู ปพระมหามงกุ อยูใ่ นลายหว่านล้อมเงิน
จัตุรถาภรณ์มงกุ ไทย เป็ นรู ปพระมหามงกุ ทอง
เบญจมาภรณ์มงกุ ไทย เป็ นรู ปพระมหามงกุ เงิน
.
ป มดิเรกคุณาภรณ์
เป็ นรู ปครุ ฑพ่าห์ลงยาอยูใ่ นดอกประจํายามสี ทอง
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
เป็ นรู ปครุ ฑพ่าห์ลงยาอยูใ่ นวงกลม พื้นลงยาสี น้ าํ เงิน
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
เป็ นรู ปครุ ฑพ่าห์ลงยา
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
เป็ นรู ปครุ ฑพ่าห์ทอง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ เป็ นรู ปครุ ฑพ่าห์เงิน

๑. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ทุกชั้นตราทุกชนิดที่ได้รับพระราชทาน ยกเว้นสายสะพาย
สวมได้เพียงสายเดี ยวตามกําหนดนัดหมายเป็ นทางการ ให้สวมสายสะพายตระกูลใด หรื อ
สายสะพายที่ได้รับพระราชทานสู งสุ ด
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๒. สวมสายสร้อยเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลที่ได้รับพระราชทาน ตามกําหนด
นัดหมายของทางราชการ
๓. เหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์หรื อที่มีศกั ดิเป็ นเหรี ยญในตระกูลเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

๑. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สาํ รับที่เป็ นชั้นสายสะพายจนถึงเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
สํารับตํ่ากว่าชั้นสายสะพายประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เหมือนการแต่งกายแบบเต็มยศ แต่ให้
๒. เหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์หรื อที่มีศกั ดิเป็ นเหรี ยญ ในตระกูลเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
การแต่งกายเครื่ องแบบสโมสรที่มีกาํ หนดนัดหมายของทางราชการให้ประดับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จริ ง และมีโอกาสของการแต่งกายหลายแบบดังนี้
๑. เครื่ องแบบสโมสรที่อนุโลมให้แต่งแบบเต็มยศ
๒. เครื่ องแบบสโมสรแบบเปิ ดอกชนิดอกแข็ง
สายสะพาย
ที่มีสายสร้อย

๑. สวมสายสะพายตามกําหนดนัดหมายทางราชการหรื อทางการหากได้รับชั้น
๒. ไม่สวมสายสร้อยถึงแม้ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สายสะพาย

๓. สวมเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชนิดคล้องคอ โดยให้แพรแถบและยอดดวงตราอยูใ่ ต้
ผ้าผูกคอเงื่อนหูกระต่าย และประดับเพียงดวงเดียวที่ได้รับพระราชทานลําดับเกียรติสูงสุ ด
. ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชนิดติดหน้าอกโดยจําลอง ขนาด ๑ ใน ๓ ของ
ดวงจริ ง ที่ ป กเสื้ อ ตัว ออกข้า งซ้า ยหรื อ ที่ ค อพับ ของเสื้ อ ใต้เ ครื่ อ งหมายสั ง กัด เดี ย วพองาม
ส่ วนเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ให้ใช้แบบย่อเช่นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และประดับเรี ยงตามลําดับ
เกียรติเช่นกัน
๕. การสวมสายสะพายแตกต่างกับเครื่ องแบบเต็มยศ คือ ให้สวมสะพายทับนอก
เสื้ อกัก๊ ที่อยูภ่ ายในเสื้ อชั้นนอก
๖. ดาราประดับที่อกเสื้ อตัวนอกเบื้องซ้ายพองาม เว้นที่กาํ หนดให้ประดับอกเสื้ อ
เบื้องขวา
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๓. เครื่ องแบบสโมสรแบบเปิ ดอกชนิดอกอ่อน
๑. ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน เช่ นเดี ยวกับเครื่ องแบบ
สโมสรแบบเปิ ดอกชนิดอกแข็ง เฉพาะกําหนดนัดหมายเป็ นทางการ
๒. ถ้า ไม่ ไ ด้ก ํา หนดนัด หมายเป็ นทางการให้ ป ระดับ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ให้ประดับได้เฉพาะเหรี ยญแบบย่อที่คอพับปกเสื้ อตัวนอกด้านซ้ายใต้เครื่ องหมายสังกัดพองาม
๓. สวมผ้าคาดเอว โดยไม่ใส่ เสื้ อกัก๊

๑. เครื่ องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
ประดับ แพรแถบย่ อ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เว้น จะกํา หนด
นัดหมายเฉพาะ เช่น ให้ประดับเฉพาะเหรี ยญ เช่น งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล
หรื อกําหนดนัดหมายเป็ นทางการเฉพาะใช้ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เว้นสายสะพาย
๒. เครื่ องแบบปกติขาว
ประดับแพรแถบย่อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เว้นกําหนดนัดหมาย
เฉพาะให้ป ระดับ เหรี ย ญราชอิ สริ ย าภรณ์ เช่ น กํา หนดพิธี ณ พระที่ นั่ง ดุ สิต มหาปราสาท
วันที่ ๕ พฤษภาคม พระราชพิธีฉตั รมงคล ประจําปี ที่มีระเบียบการประดับที่กล่าวแล้ว
๓. เครื่ องแบบปกติที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
เครื่ องแบบปกติ นอกจาก ปกติ กากี แกมเขียวคอแบะและปกติ ขาวแล้วยังมี
เครื่ องแบบปกติอีกหลายชนิดที่ใช้เฉพาะในการปฏิบตั ิงาน ดังที่กล่าวนี้ คือ จะประดับแพรแถบ
ย่อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และแพรแถบย่อเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์เท่านั้น มักไม่เป็ นอย่างอื่น
การกําหนดลําดับเกี ยรติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ไทย เพื่อประโยชน์แก่ ผูท้ ี่ได้รับ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ได้ทราบและใช้เป็ นหลักในการ
เรี ยงลําดับ ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เฉพาะที่ได้รับพระราชทานได้ถูกต้องตามประกาศ
สํานักนายกรั มนตรี
__________________________

๑๓๐
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เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ไ ทย มี ล าํ ดับ ลดหลั่น กัน ซึ่ งโดยหลัก การใหญ่ ๆ
จะเรี ยงลําดับประเภท ดังนี้
๑. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย
๒. เหรี ยญบําเหน็จกล้าหาญ
๓. เหรี ยญบําเหน็จในราชการ
. เหรี ยญบําเหน็จในพระองค์
๕. เหรี ยญที่ระลึกต่าง ๆ
ในแต่ละประเภทจะเรี ยงลําดับตามเกียรติของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และเหรี ยญ
แต่ ล ะชนิ ด ไว้เ พื่ อ ประโยชน์ ให้ ท ราบถึ ง ความสําคัญ รวมทั้ง เพื่ อ ให้ ผูไ้ ด้รั บ พระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์หรื อเหรี ยญ มากกว่า ๑ ชนิ ด จะได้ทราบถึงการเรี ยงลําดับ เพื่อการประดับ
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะดูได้จากประกาศสํานักนายกรั มนตรี ที่กาํ หนดลําดับเกียรติไว้ดงั นี้
๑. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๒. เหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์

๑.
๒.
๓.
.
๕.
๖.
.
๘.
๙.

ราชมิตราภรณ์
มหาจักรี บรมราชวงศ์
นพรัตนราชวราภรณ์
ป มจุลจอมเกล้าวิเศษ
รัตนวราภรณ์
ป มจุลจอมเกล้า
รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ (เสนางคะบดี)
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
มหาวชิรมงกุ

๑๓๑
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๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑ .
๑๕.
๑๖.
๑ .
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒ .
๒๕.
๒๖.
๒ .
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓ .
๓๕.
๓๖

ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
ประถมาภรณ์มงกุ ไทย
ป มดิเรกคุณาภรณ์
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ (มหาโยธิน)
ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก
ทวีติยาภรณ์มงกุ ไทย
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
ทุติยจุลจอมเกล้า
รามาธิบดี ชั้นที่ ๓ (โยธิน)
วัลลภาภรณ์
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
รามาธิบดี ชั้นที่ (อัศวิน)
ตริ ตาภรณ์ชา้ งเผือก
ตริ ตาภรณ์มงกุ ไทย
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
รามกีรติ ลูกเสื อสดุดีช้ นั พิเศษ
ตติยจุลจอมเกล้า
จัตุรถาภรณ์ชา้ งเผือก
จัตุรถาภรณ์มงกุ ไทย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ตติยานุจุลจอมเกล้า
จตุตถจุลจอมเกล้า
เบญจมาภรณ์ชา้ งเผือก
เบญจมาภรณ์มงกุ ไทย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ตราวชิรมาลา

๑๓๒
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๓ .
๓๘.
๓๙.
๐.
๑.
๒.
๓.
.
๕.
๖.
.
.

เหรี ยญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร
เหรี ยญรามมาลา
เหรี ยญกล้าหาญ หรื อเหรี ยญดุษ ีมาลา เข็มกล้าหาญ
เหรี ยญชัยสมรภูมิ
เหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชน ชั้นที่ ๑
เหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑
เหรี ยญราชนิยม
เหรี ยญปราบ ่อ
เหรี ยญงานพระราชสงครามยุโรป
เหรี ยญพิทกั ษ์รั ธรรมนูญ
เหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
เหรี ยญศานติมาลา

๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕ .
๕๕.
๕๖.
๕ .
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.

เหรี ยญดุษ ีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรื อเข็มศิลปวิทยา
เหรี ยญช่วยราชการเขตภายใน
เหรี ยญราชการชายแดน
เหรี ยญทองช้างเผือก
เหรี ยญทองมงกุ ไทย
เหรี ยญทองดิเรกคุณาภรณ์
เหรี ยญเงินช้างเผือก
เหรี ยญเงินมงกุ ไทย
เหรี ยญเงินดิเรกคุณาภรณ์
เหรี ยญจักรมาลา
เหรี ยญจักรพรรดิมาลา
เหรี ยญศารทูลมาลา
เหรี ยญบุษปมาลา
เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญ ชั้นที่ ๑
เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญ ชั้นที่ ๒

๑๓๓
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๖ .
๖๕.
๖๖.
.

เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญ ชั้นที่ ๓
เหรี ยญลูกเสื อสดุดี ชั้นที่ ๑
เหรี ยญลูกเสื อสดุดี ชั้นที่ ๒
เหรี ยญลูกเสื อสดุดี ชั้นที่ ๓

๖๘.
๖๙.
๐.
๑.
๒.
๓.
.
๕.
.
.

เหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่
เหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕ หรื อเหรี ยญดุษ ีมาลา เข็มราชการในพระองค์
เหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖
เหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่
เหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘
เหรี ยญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙
เหรี ยญราชรุ จิ รัชกาลที่ ๕
เหรี ยญราชรุ จิ รัชกาลที่ ๖
เหรี ยญราชรุ จิ รัชกาลที่
เหรี ยญราชรุ จิ รัชกาลที่ ๙

๘.
๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘ .
๘๕.
๘๖.
๘ .
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.

เหรี ยญสตพรรษมาลา
เหรี ยญรัช าภิเศกมาลา
เหรี ยญประพาสมาลา
เหรี ยญราชินี
เหรี ยญทวีธาภิเศก
เหรี ยญรัชมงคล
เหรี ยญรัชมังคลาภิเศก
เหรี ยญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖
เหรี ยญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่
เหรี ยญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙
เหรี ยญชัย
เหรี ยญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี
เหรี ยญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
เหรี ยญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรั อเมริ กาและทวีปยุโรป
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๙๒. เหรี ยญรัชดาภิเษก
๙๓. เหรี ยญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุ ราชกุมาร
๙ . เหรี ยญสนองเสรี ชน
๙๕. เหรี ยญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารี
๙๖. เหรี ยญที่ระลึกสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี
๙ . เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ พระบรมราชินีนาถ
พระชนมายุ ครบ ๕๐ พรรษา
๙๘. เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
พระชนมายุ ครบ ๘ พรรษา
๙๙. เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหามงคลสมัย พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
๑๐๐. เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหามงคลสมัย พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
๑๐๑. เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๑๐๒. เหรี ยญที่ระลึกครองสิ ริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
๑๐๓. เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๑๐ . เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕
๑๐๕. เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
๑๐๖. เหรี ยญกาชาดสรรเสริ ญ
๑๐ . เหรี ยญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
๑๐๘. เหรี ยญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒
๑๐๙. เหรี ยญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓
__________________________
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ตามรั ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยและก หมายเกี่ ยวกับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
กํา หนดไว้ซ่ ึ ง พระราชอํา นาจของพระมหากษัต ริ ย ท์ ี่ จ ะทรงเรี ย กคื น เครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์
สําหรับผูไ้ ด้รับพระราชทานดังมีรายชื่อตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑. ดํา เนิ น การถอนชื่ อ ผูไ้ ด้รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อ อกจากรายชื่ อ
ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรั มนตรี
๒. เรี ยกเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์คืน
๓. เรี ยกประกาศนียบัตรกํากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์คืน
๑. เป็ นผูต้ อ้ งคําพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต
๒. เป็ นผูต้ อ้ งคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้น แต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุ โทษ
๓. เป็ นผูต้ อ้ งคําพิพากษาหรื อ คําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวย
ผิดปกติ หรื อมีทรั พย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรื อเพราะกระทําความผิดตามก หมาย
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ อกเงิน
. เป็ นผูถ้ ูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามก หมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนหรื อตามก หมายอื่น โดยคําสัง่ อันถึงที่สุด
๕. เป็ นผูถ้ ูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกเพราะกระทําผิดวินยั จากรั วิสาหกิจ
หรื อ หน่วยงานอื่นของรั โดยคําสัง่ อันถึงที่สุด
๖. เป็ นผูถ้ ูก ถอดถอนออกจากตํา แหน่ ง ที่ ดาํ รงอยู่เ พราะมี พ ฤติ ก ารณ์ ร่ ํ า รวยผิด ปกติ
ส่ อไปในทางทุจริ ตต่อหน้าที่ ส่ อว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ส่ อว่า
กระทําความผิดต่อตําแหน่ งหน้าที่ในการยุติธรรม หรื อจงใจใช้อาํ นาจหน้าที่ขดั ต่อ
รั ธรรมนูญหรื อก หมาย
. เป็ นผูต้ อ้ งคํา พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุด ให้เป็ นบุ คคลล้มละลายทุ จริ ต ตามก หมายว่าด้ว ย
ล้มละลาย
๘. เป็ นผูป้ ระพฤติตนไม่สมเกียรติหรื อนําเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไปใช้ในกรณี ไม่สมควร
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เมื่อปรากฏเหตุแห่ งการเรี ยกคืน ดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดหรื อส่ วนราชการ
ที่ เสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์ ห รื อ หน่ ว ยที่ เ กี่ ยวข้อง ดําเนิ นการรวบรวม
เอกสารหลัก านและประวัติการได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของผูน้ ้ ันเพื่อส่ งเรื่ อง
ไปยัง สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั มนตรี เมื่ อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั มนตรี ไ ด้รั บ เรื่ องแล้ว
หรื อ สํานักเลขาธิ การคณะรั มนตรี พิ จารณาเห็ นสมควรให้เสนอรายชื่ อพร้ อมทั้ง ชั้นตรา
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่สมควร ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตเรี ยกคืนให้นายกรั มนตรี
พิจารณา ในกรณี ที่นายกรั มนตรี เห็ นชอบแล้วให้สํานักเลขาธิ การคณะรั มนตรี เสนอรายชื่ อ
และชั้นตราเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ที่จะขอพระราชทานพระบรม ราชานุ ญาตเรี ยกคืนไปยัง
สํานักราชเลขา เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระอนุญาต “ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ”
ในกรณี ปรากฏเหตุแห่ งการเรี ยกคืน ให้ดาํ เนิ นการเรี ยกคืนทุกชั้นตรา เว้นแต่กรณี ที่จะ
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้เรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แต่เพียงบางชั้นตรา
เมื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้เรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จากผูร้ ับพระราชทาน
รายใด ให้สาํ นักเลขาธิ การคณะรั มนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและดําเนิ นการเรี ยกคืน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ต่อไปโดย
๑. แจ้งส่ วนราชการต้นสังกัดของผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์หรื อส่ วน
ราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ดําเนิ นการเรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จากผูไ้ ด้รับพระราชทานหรื อทายาทของ
ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แล้วแต่กรณี โดยทันที
๓. หากผูไ้ ด้รับพระราชทานหรื อทายาทของผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ไม่ ส ามารถส่ ง คื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ด้ว ยเหตุ ป ระการใด ๆ ให้ช ดใช้เ ป็ นราคาตามที่
สํานักงานเลขาธิการคณะรั มนตรี กาํ หนด
. กรณี ผไู ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์รายใดซึ่ งมีเหตุที่จะต้องถูกเรี ยกคืน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แล้วได้วายชนม์ให้ดาํ เนินการเรี ยกคืนทันที
การส่ ง คื น เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ สํ า หรั บ ผู ้ที่ ไ ด้รั บ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ตามที่กาํ หนดไว้เฉพาะตระกูล ดังนี้
๑. เมื่อผูไ้ ด้รับพระราชทานถึงแก่กรรมต้องส่ งเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ นั คืน เว้นบาง
ตระกูลและเหรี ยญบางชนิดไม่ตอ้ งส่ งคืน คงให้ทายาทโดยชอบธรรมรักษาไว้เป็ นที่ระลึก
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๒ นายทหารประจําการ ที่ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สูงขึ้นในตระกูล
เดียวกัน ต้องส่ งชั้นรองที่ได้รับพระราชทานอยูเ่ ดิมคืน
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ต.ช.
ท.ม.
ท.ช.
ป.ม.
ป.ช.
ม.ว.ม.
ม.ป.ช.

บ.ม.
บ.ช.
จ.ม.
จ.ช.
ต.ม.
ต.ช.
ท.ม.
ท.ช.
ป.ม.
ป.ช.

๑. ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานชั้นสู งขึ้น ต้องส่ งคืน
ในตระกูลเดียวกัน
๒. เมื่อผูไ้ ด้รับพระราชทานถึงแก่กรรม ทายาทต้องจัดการส่ งคืนภายในกําหนด ๓๐ วัน
๓. กรณี ส่งคืนไม่ได้ดว้ ยประการใด ๆ ทายาทหรื อกองมรดกต้องชดใช้ราคาตามที่ทาง
ราชการกําหนด
. ติดต่อส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ได้ที่ส่วนราชการที่เสนอขอพระราชทาน เพื่อการ
ปรับปรุ งประวัติหรื อที่ฝ่ายทะเบียน านันดรส่ วนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ สํานักอาลักษณ์ และ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สาํ นักเลขาธิการคณะรั มนตรี
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ตามที่ ก หมายว่ า ด้ว ยเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ แ ละเหรี ยญราชการที่ ใ ช้บ ัง คับ อยู่
ในปัจจุบนั ได้บญั ญัติให้ผไู ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์หรื อเหรี ยญราชการต้องส่ งคืน
ชั้นรอง เมื่อได้เลื่อนชั้นตราสู งขึ้น หรื อผูร้ ับมรดกของผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ที่ ว ายชนม์ ซึ่ งมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งส่ งคื น เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ หรื อในกรณี ที่ ท รงเรี ยก
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณี แต่ไม่สามารถนําเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้อง
ใช้ราคาเครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์ ห รื อ เหรี ย ญราชการนั้น ประกอบกับ คณะรั มนตรี ไ ด้มี ม ติ
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ อนุ มตั ิหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก ๓ ปี และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕ ๐ มาตรา ( ) ได้บญ
ั ญัติให้หน่ วยงานของรั ส่ งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ ก มติคณะรั มนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสื อเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรื อการตีความ ที่จดั ให้มีข้ ึนโดยมีสภาพอย่างก เพื่อให้มีผลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา สํานักนายกรั มนตรี จึงออกประกาศการกําหนดราคาชดใช้แทน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่ งคืนตามก หมายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๑
ตามบัญชีทา้ ยประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั มนตรี
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(
๑
๒
๓

)

๕
๖

ป มจุลจอมเกล้า
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ทุติยจุลจอมเกล้า
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ตติยจุลจอมเกล้า
ตติยานุจุลจอมเกล้า

๓,๑๒๑, ๙๘
๕๘๖,๙๙๘
๓๖๒,๕๐
๒ ๘,๕๕๐
๒๕ ,
๖๐,๘๘๘

๘
๙
๑๐
๑๑

ป มจุลจอมเกล้า
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ทุติยจุลจอมเกล้า
ตติยจุลจอมเกล้า
จตุตถจุลจอมเกล้า

๑,๓ ๘,๓๐๒
๓๘๐,๖๘๘
๓๒๙,๘๙
๒ ,๙๘๒
๖๑,๘๘

๑๒
๑๓
๑
๑๕
๑๖
๑
๑๘
๑๙

มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก
ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก
ตริ ตาภรณ์ชา้ งเผือก
ตริ ตาภรณ์ชา้ งเผือก

บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี

๑,๕๖๐
๓๒,๓๘๒
๒๘,๖๕๘
๒๒,๖๑๘
๑๓,๖๘๒
๑๑, ๒๐
๖,๕๑๘
๖,๐๘๐
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๒๐ จัตุรถาภรณ์ชา้ งเผือก
๒๑ จัตุรถาภรณ์ชา้ งเผือก
๒๒ เบญจมาภรณ์ชา้ งเผือก
๒๓ เบญจมาภรณ์ชา้ งเผือก
๒
เหรี ยญทองช้างเผือก
๒๕ เหรี ยญทองช้างเผือก
๒๖ เหรี ยญเงินช้างเผือก
๒
เหรี ยญเงินช้างเผือก

บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี

๓,๓๒๖
๓,๖๙
๓,๑๕๒
๓, ๙
๒, ๑
๒, ๘๖
๒,๓๒
๒,๖๖๘

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓
๓๕
๓๖
๓
๓๘
๓๙
๐
๑
๒
๓

บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี

๕๕,๖๑๖
๓,๓๑๖
๒ ,๒ ๐
๒๐,๘๓
๑๒,๒๑๖
๙,๒๘๒
,๙๐๐
,๓๑๘
๓,๓๒๖
๓,๖๙
๓,๑๕๒
๓, ๙
๑,๙๙
๒, ๒๐
๑,๙ ๖
๒,๓๖

มหาวชิรมงกุ ไทย
มหาวชิรมงกุ ไทย
ประถมาภรณ์มงกุ ไทย
ประถมาภรณ์มงกุ ไทย
ทวีติยาภรณ์มงกุ ไทย
ทวีติยาภรณ์มงกุ ไทย
ตริ ตาภรณ์มงกุ ไทย
ตริ ตาภรณ์มงกุ ไทย
จัตุรถาภรณ์มงกุ ไทย
จัตุรถาภรณ์มงกุ ไทย
เบญจมาภรณ์มงกุ ไทย
เบญจมาภรณ์มงกุ ไทย
เหรี ยญทองมงกุ ไทย
เหรี ยญทองมงกุ ไทย
เหรี ยญเงินมงกุ ไทย
เหรี ยญเงินมงกุ ไทย
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(

๕
๖
๘
๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕
๕๕
๕๖
๕

ป มดิเรกคุณาภรณ์
ป มดิเรกคุณาภรณ์
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
เหรี ยญทองดิเรกคุณาภรณ์
เหรี ยญทองดิเรกคุณาภรณ์
เหรี ยญเงินดิเรกคุณาภรณ์
เหรี ยญเงินดิเรกคุณาภรณ์

บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี

๕๘ เหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชน
๕๙ เหรี ยญดุษ ีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทหาร
๖๐ เหรี ยญดุษ ีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรื อน บุรุษ
๖๑ เหรี ยญดุษ ีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรื อน สตรี
๖๒ เหรี ยญราชการชายแดน
๖๓ เหรี ยญจักรมาลา
๖
เหรี ยญจักรพรรดิมาลา
บุรุษ
๖๕ เหรี ยญจักรพรรดิมาลา
สตรี

)

๓ ,๒ ๘
๓๐,๒๑๖
๑ ,๘๒๐
๑ ,๐๑
๘,๑๑๖
,๐๘๐
, ๖
,๕๐๘
,๓๙๖
, ๒
๓,๖๕๐
๓, ๐๖
๓,๖ ๒
๓, ๓๒
๑๐
๓,๑๑
๓,๑๑
,๐๖
๖๘๒
๒, ๓
๒,๒๘
๒,๖๖

* การส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์เมื่อได้รับชั้นสู งขึ้น
ในตระกูลนี้ ไม่ตอ้ งส่ งคืนชั้นล่าสุ ดที่ได้รับพระราชทาน คงเก็บไว้เป็ นเกียรติแห่งวงศ์ตระกูลสื บไป
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๑
เช่ น พระราชบัญญัติ
เครื่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์ อ นั เป็ นที่เ ชิ ด ชู ยิ่ง ช้า งเผือ ก พุท ธศัก ราช ๒ ๘ พระราชบัญ ญัติ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ อนั มีเกี ยรติยศยิ่งมงกุ ไทย พุทธศักราช ๒ ๘
สรุ ปได้ดงั นี้
๑.๑ เมื่ อ ผูไ้ ด้รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ไ ด้รั บ พระราชทาน
ชั้นสูงขึ้นในตระกูลใด ต้องส่ งคืนชั้นรองตระกูล นั้น
๑.๒ กรณี ที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้เ รี ยกคืน ต้องส่ ง คื นทุ กชั้นตรา
ตามที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
๑.๓ เมื่อผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์วายชนม์ ผูร้ ับมรดกต้อง
ส่ งเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์คืนทุกชั้นตรา ยกเว้นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นสรรเสริ ญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ช้ นั สู งสุ ดที่ได้รับพระราชทาน
๑. ถ้าส่ งเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์คืนตามที่ก หมายบัญญัติไม่ได้ดว้ ยประการใด ๆ
ต้องชดใช้ราคาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ นั้น
๒.
เป็ นหน่ วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับ
การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ รวมทั้ง การจัด เตรี ย มเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
เพื่อทูลเกล้า ถวายสําหรับพระราชทานและการรับคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๓. แม้ว่ า สํา นัก เลขาธิ ก ารคณะรั มนตรี จ ะได้รั บ งบประมาณในการจัด สร้ า ง
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มากถึงปี ละประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท แต่ก็คิดเป็ นสัดส่ วนเพียงประมาณ
ร้ อ ยละ ๒๕ ของจํา นวนทั้ง หมดที่ จ ะต้อ งใช้สํา หรั บ การจัด สร้ า งเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ให้ครบถ้วนตามจํานวนผูไ้ ด้รับพระราชทานในแต่ละปี
. ในส่ วนของเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ คื น นั้ น สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรั มนตรี จะดําเนิ นการจัดซ่ อมให้มีสภาพใหม่เพื่อใช้หมุนเวียนสําหรับการพระราชทาน
ในปี ต่อไป ดังนั้น
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๕. สํานักเลขาธิ การคณะรั มนตรี ได้ขอความร่ วมมือให้หน่ วยงานต่าง ๆ เร่ งรัด
ให้บุคลากรในสังกัดส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามที่ก หมายบัญญัติมาอย่างต่อเนื่ อง และ
สรุ ปได้ดงั นี้

๕.๑ ให้ ป รั บ ราคาชดใช้แ ทนเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง คื น
ตามก หมายทุก ๓ ปี
๕.๒ ให้กระทรวง ทบวง กรม กําชับกวดขันให้ส่วนราชการและรั วิสาหกิจ
ในสังกัดจัดทําประวัติการได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
และให้ ติ ด ตามเร่ งรั ด ผู ้ที่ ย ัง มิ ไ ด้ ส่ ง คื น เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ต ามก หมายให้ ส่ ง คื น
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์หากไม่สามารถส่ งคืนได้ให้ชดใช้ตามราคาที่กาํ หนด
๖.
มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
๖.๑
เช่ น สี ลงยาแตก สลัก ยึด หลุ ด แต่ ส่ว นประกอบ
ทุกชิ้นส่ วนอยูค่ รบ สามารถส่ งคืนได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการซ่อม
๖.๒
เช่น ถูกไ ไหม้จนเสี ยรู ปลักษณะ จะไม่สามารถ
ส่ งคืนได้
๖.๓
ให้ ติ ด ต่ อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรั มนตรี เ พื่ อ ดํา เนิ น การส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานผูส้ ร้ า งเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ซ่ อ มเพิ่ ม เติ ม
ส่ วนประกอบให้มีสภาพสมบูรณ์ ก่อนส่ งคืน ทั้งนี้ ผูท้ ี่ตอ้ งส่ งคืน เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตอ้ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม
.
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ซ้ือหรื อจัดหา
มาจากที่อื่นใดเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ปลอมและไม่สามารถส่ งคืนทดแทนได้
๘. ผูท้ ี่จะส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์หรื อเงินชดใช้ราคาแทนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ส่ งได้ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนี้
๘.๑
ซึ่ งจะรวบรวมส่ งสํานักเลขาธิ การคณะรั มนตรี
ต่อไป
๘.๒
ภายในบริ เวณทําเนียบรั บาลโดยติดต่อที่
สํานักอาลักษณ์และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓, ๒
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เมื่ อพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า พระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แก่ผใู ้ ด จะต้องมีเอกสารสําคัญประกอบที่เรี ยกว่า ประกาศนี ยบัตรกํากับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ โดยมีรายนามผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ในแต่ละปี นั้น
พิมพ์ปรากฏเป็ นหลัก านในราชกิ จจานุ เบกษาและมีการจัดทําทะเบียนรายนามแสดงประวัติ
การได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของบุคคลนั้น ๆ เรี ยกว่า ทะเบียน านันดร
ทะเบียน านันดร หมายถึง บัญชีรายพระนาม รายนามของบุคคลต่าง ๆ
ที่แสดงประวัติการได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ และเหรี ยญราช
อิสริ ยาภรณ์อื่น ๆ ของบุคคลนั้น ๆ
เดิ มในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ไ ด้ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้า ให้เจ้าพนักงานฝ่ ายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เป็ นผูจ้ ดรายชื่อและความชอบ
ของผูท้ ี่ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ โดยจดชั้นยศ นาม บรรดาศักดิ
ราชทินนาม นามเดิม อายุ และชั้นของดวงตรา และวันที่ที่ได้รับพระราชทานตราเหล่านั้น
เก็บไว้เป็ นหลัก านในหอหลวง
ปั จจุบนั การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียน านันดร ของผูท้ ี่ได้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ จะบันทึกประวัติการได้รับพระราชทานเครื่ องราช อิสริ ยาภรณ์ การคืน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ การได้รับพระราชทานเลื่อนยศทหาร - ตํารวจ การได้รับพระบรมราช
โองการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งต่าง ๆ ทั้งในส่ วนการเมือง และ ส่ วนราชการประจํา เป็ นต้น
สํา หรั บ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต ระกู ล ต่ า ง ๆ ถ้า ได้
ประกาศนามในประกาศสํานักนายกรั มนตรี เรื่ องพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศให้ทราบทัว่ กันแล้ว จึงจะเป็ นหลัก านที่ถูกต้องตามก หมาย
ใช้แสดงเป็ นหลัก านในการเขียนประกาศนี ยบัตรกํากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และการจัดทํา
ทะเบียน านันดร
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จะเห็ นได้ว่าราชกิ จจานุ เบกษา นับเป็ นหนังสื อราชการที่สําคัญเกี่ ยวเนื่ อง
กับการจัดทําเอกสารที่สาํ คัญเกี่ยวกับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และใช้เป็ นหลัก านอ้างอิง เป็ นที่
ยอมรับ ในหน่วยราชการต่าง ๆ
พระราชลัญจกร เป็ นตราของพระเจ้าแผ่นดิ นที่ทรงประทับลงในหนังสื อ
ต่า ง ๆ เช่ น พระราชลัญจกรประจําแผ่นดิน (ปั จจุบนั คือพระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์)
พระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่ ๙ พระราชลัญจกรประจําเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ตระกูลต่าง ๆ
ปั จจุบนั พระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์ใช้ประทับ ลงในประกาศนี ยบัตรกํากับ
เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ทุกตระกูลยกเว้น สําหรั บประกาศนี ยบัตรกํากับเหรี ยญรั ตนาภรณ์ น้ ัน
จะเชิญพระราชลัญจกรประจําพระองค์แต่ละรัชกาลประทับแทนพระราชลัญจกรประจําแผ่นดิน
เป็ นเอกสารสํ า คัญ ที่ ใ ช้ เ ป็ นหลัก านแสดงศัก ดิ และสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ
พระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ในตระกูลต่าง ๆ แต่เดิ มเรี ยกว่า “ หนังสื อสําคัญสําหรั บ
ดวงตรา ” หรื อ “ คําประกาศสําหรับดวงตรา ” หรื อ “ คําประกาศสําหรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ”
ประกาศนียบัตรกํากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์รัชกาลปัจจุบนั ประกอบด้วยส่วนสําคัญดังนี้
๑. ด้านบนสุ ดเป็ นรู ปตราประจําตระกูลของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๒. ถัดลงมาประทับพระราชลัญจกรประจําแผ่นดิน (พระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์)
ด้วยหมึกสี แดง และลายพระหัตถ์ทรงลงพระปรมาภิไธย บนพระครุ ฑพ่าห์
๓. ข้อ ความแสดงนามผู ้ไ ด้รั บ พระราชทาน ชื่ อ ชั้ น ของเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ที่
ได้รั บพระราชทาน ชื่ อชั้นของเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ที่ ได้รั บพระราชทาน และปี ที่ ได้รั บ
พระราชทาน
. สุ ดท้าย คือ นามของนายกรั มนตรี ผลู ้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ส่ วนล่างแสดงหลัก านการได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ระบุ
เล่มที่ ตอนที่ ของราชกิจจานุเบกษา วัน เดือน พ.ศ. และเลขหน้าของราชกิจจานุเบกษาที่ปรากฏ
นามผูไ้ ด้รับพระราชทานไว้ และตราประทับสํา นัก ราชเลขาธิ ก าร และตราประทับสํานัก
เลขาธิการนายกรั มนตรี รวม ๒ แห่ งเป็ นสําคัญ
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ประกาศนียบัตรกํากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่พระราชทานในรัชกาลปั จจุบนั
ได้แก่ประกาศนียบัตรกํากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ ดังนี้
๑. เครื่ องขัตติยราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติคุณรุ่ งเรื องยิง่ มหาจักรี บรมราชวงศ์
๒. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
๓. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้าผูท้ ี่ได้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า จะได้รับประกาศนียบัตร ลงพระปรมาภิไธยและ
ประทับพระราชลัญจกรดังนี้
จะได้รับ พระราชทานประกาศนี ย บัต ร ทุก ชั้น ตั้ง แต่
ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า จนถึงชั้นป มจุลจอมเกล้า ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นจาก
ทุ ติ ย จุ ล จอมเกล้ า เป็ นทุ ติ ย จุ ล จอมเกล้ า วิ เ ศษ และเลื่ อ นชั้ นจากป มจุ ล จอมเกล้ า เป็ น
ป มจุลจอมเกล้าวิเศษ ตามพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒ ๘
จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร อีก
จะได้รับพระราชทานประกาศนี ยบัตร ทุกชั้น ตั้งแต่ช้ นั จตุตถ
จุ ล จอมเกล้า จนถึ ง ชั้น ป มจุ ล จอมเกล้า ยกเว้น ผู ท้ ี่ ไ ด้รั บ พระราชทาน เลื่ อ นชั้น จากทุ ติ ย
จุลจอมเกล้า เป็ นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ตามพระราชบัญญัติเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า
พุทธศักราช ๒ ๘ จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร อีก
. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิรามาธิบดี
๕. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยงิ่ ช้างเผือก
๖. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติยงิ่ มงกุ ไทย
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ลําดับที่ - นี้ จะมีประกาศนียบัตรกํากับทุกชั้น ยกเว้น ชั้นที่เป็ นเหรี ยญ
๘ เหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ที่มีประกาศนียบัตรกํากับ ได้แก่ เหรี ยญรัตนาภรณ์
เหรี ยญจักรมาลา เหรี ยญจักรพรรดิมาลา และเหรี ยญกล้าหาญ ล
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ตามประมวลก หมายอาญา ซึ่ งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เล่ม ๓ ตอนที่ ๙๕ หน้า ๘๐
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒ ๙๙ ภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๒ ความผิด เกี่ยวกับ
การปกครองหมวด ๓ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา ๑ ๖ ความว่าผูใ้ ดไม่มีสิทธิ ที่จะสวม
เครื่ องแบบประดับเครื่ องหมายของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่ งรั สมาชิกสภาจังหวัด
หรื อสมาชิกสภาเทศบาล หรื อไม่มีสิทธิ ใช้ยศตําแหน่ ง เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ หรื อสิ่ งที่หมายถึง
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ กระทําการเช่นนั้น เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
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๐ สํานักเลขาธิการคณะรั มนตรี : เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย
กรุ งเทพมหานคร, บริ ษทั ด่านสุ ทธาการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๓๖
๐ สํานักเลขาธิการคณะรั มนตรี : การแต่งกายประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
กรุ งเทพมหานคร, บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชซิ่ง จํากัด (มหาชน) ๒๕ ๒
๐ สํานักเลขาธิการคณะรั มนตรี : เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า
กรุ งเทพมหานคร, บริ ษทั ด่านสุ ทธาการพิมพ์ จํากัด, ๒๕ ๘
๐ สํานักเลขาธิการคณะรั มนตรี : ระเบียบว่าด้วยการประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย
พ.ศ.๒๕ ๑
๐ กองทัพบก : วันจักรี
กรุ งเทพมหานคร, ห้างหุน้ ส่ วน จํากัด ศ. สัมพันธ์พาณิ ชย์, ๒๕ ๖
๐ กองทัพบก : ภาพเครื่ องแบบทหารบกของข้าราชการชายและหญิง, ๒๕ ๘
๐ กรมธนารักษ์ : สารสํานักทรัพย์สินมีคา่ ของแผ่นดิน ฉบับที่ ๖ ประจําเดือน
เมษายน - กันยายน ๒๕ เรื่ อง เหรี ยญที่ระลึก
๐ กรมธนารักษ์ : สํานักงานเลขานุการกรมฝ่ ายประชาสัมพันธ์ คําบรรยาย เหรี ยญ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี (เอกสารจากโทรสาร)
๐ ระเบียบสํานักนายกรั มนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรี ยกคืน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕ ๘ ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖ ง (๑๘ สิ งหาคม ๒๕ ๘) หน้า ๑๖
๐ กรมธนารักษ์ : สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เอกสารแผ่นพับ “เครื่ องยศ” (ภาพประกอบ)
๐ แพรแถบย่อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย ที่ใช้ประดับในปัจจุบนั ร้านอัศวอาสน์ เลขที่ ๘ เศรษ ศิริ
ดุสิต กรุ งเทพ
๐ พระราชกฤษ ีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิง่ ดิเรก
คุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
๐ พระราชกฤษ ีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิง่ ดิเรก
คุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ ๙

