
ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเครือ่งราชอิสรยิาภรณไทย 

ความหมายของเครื่องราชอิสริยาภรณ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ คือ ส่ิงซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงเกยีรติยศและบําเหน็จ

ความชอบ เปนของพระมหากษัตริยทรงสรางขึ้นสาํหรับพระราชทานเปน

บําเหน็จความชอบ ในราชการ ที่ใชสําหรบัพระราชทานแกผูกระทาํความดี

ความชอบอนัเปนประโยชน แกประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่

ระลึกทีพ่ระราชทานเปนบําเหน็จ ความชอบในโอกาสตาง ๆ และที่ทรง พระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหบุคคลประดับไดอยางเครื่องราช อิสริยาภรณ ตามที่ทาง

ราชการกาํหนด  

 

ชนิดของเครือ่งราชอิสรยิาภรณที่เสนอขอพระราชทานประจาํป   

เครื่องราชอิสริยาภรณที่สวนราชการเสนอขอพระราชทานใหแกบุคคลตาง ๆ เปนประจําป ในวโรกาสพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบดวย  

1. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก  

2. เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย  

3. เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ  

4. เหรียญจักรพรรดิมาลา  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณประจําป ใหแกขาราชการและลกูจางประจํา มหีลกั
ปฏิบัติ ดังนี ้

 

1. ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใด ใหพจิารณาโดยรอบคอบวา 

บุคคลนั้นไดกระทํา ความดีความชอบอนัเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชนจนถงึขนาดควรไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมิใชพิจารณาแตเพียงตาํแหนง ระดับ ชัน้ ชัน้ยศ หรือครบกําหนด

ระยะเวลา ที่จะขอพระราชทาน เครื่องราช อิสริยาภรณ ไดเทานั้น ทัง้นี ้เพื่อใหบุคคลที่ไดรับพระราชทานรูสึก

ภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน อยางแทจริง และเพื่อใหเครื่องราชอิสริยาภรณ ปน

เครื่องหมายเชดิชูเกียรติอยางสูงดวย การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใด ชั้นตราใด แกบุคคล

ใด ใหเปนไป ตามหลกัเกณฑทีก่ําหนดในบัญชีทายระเบียบฯ วาดวยการขอพระราชทาน เครื่องราช สริยา

ภรณฯ พ.ศ. 2536  

2. นอกจากจะพิจารณาคุณสมบัติของผูทีจ่ะเสนอขอพระราชทานตามขอ 

1 แลว บุคคลที่พงึไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภร 

2. จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย คือ - มีสัญชาติไทย  

• เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอ 

สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง และ  

• เปนผูไมเคยมพีระบรมราชานุญาต ใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตอง รับ

โทษจาํคุก โดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแต เปนโทษสาํหรับความผิดที่ได

กระทาํโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะเสนอขอปติดกันมิได เวนแต กรณี ดังนี ้ 

(1) เปนการขอพระราชทานตามหลกัเกณฑทีก่ําหนดในบัญชีทายระเบียบฯตางบัญชีกัน 

(2) ระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑไวเปนการเฉพาะวาใหขอพระราชทานไดทุกป 

(3) เปนการขอพระราชทานแกผูกระทาํความดีความชอบดีเดน กลาวคือ ปฏิบัติหนาที ่ฝาอันตราย หรือ

ปฏิบัติงาน นอกเหนือ หนาที่เพิม่ข้ึนเปนพิเศษ ซึ่งเปนงานสาํคัญยิ่ง และเปนผลดีแก ราชการหรือสาธารณชน 

หรือคิดคนสิ่ง หรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปน ผลสําเร็จ โดยใหระบุความดี

ความชอบใหเห็นเดนชัดวา ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนยิง่ประการใด เมื่อใด และไดผลดี

อยางไร  

4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขามชัน้ตรามิได ยกเวน การขอพระราชทานเปน

กรณีพิเศษ ทีม่ีความดีความชอบดีเดน ตามขอ 3 (3) 



5. การเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณคร้ังแรก ขาราชการจะตองมีระยะเวลารับราชการ 

ติดตอกันมาแลว ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับต้ังแตวนัเริม่เขารับราชการ จนถึง วนักอนวนัพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา ของปที่ขอ พระราชทานไมนอยกวา 60 วนั (นับถึง 6 ต.ค.ของปที่ขอ)  

6. ลูกจางประจําของสวนราชการ จะตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ 

นับต้ังแตวนัเริม่จาง จนถึงวนักอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของป ที่ขอพระราชทานไมนอยกวา 60 

วัน (นับถงึ 6 ต.ค.ของปที่ขอ)  

ในการนับระยะเวลาตามขอ 5 และ 6 และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ

สําหรับ เลื่อนชั้นตราใหสูงขึน้นัน้ ใหถือตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในบญัชีทายระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ีวา

ดวยการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณฯ พ.ศ. 2536  

หากขาราชการหรือลูกจางประจํา ถกูลงโทษทางวนิัยในปใด ใหเพิม่กาํหนดระยะ เวลาการขอพระราชทานอีก 

1 ป ยกเวน โทษภาคทัณฑ  

7. ในกรณีที่ขาราชการ ลูกจางประจาํของสวนราชการ ตองพนจากการปฏิบัติหนาที ่เพราะเกษยีณอายุในปใด 

ใหมีสิทธิไดรับ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในปทีพ่นจากการปฏิบัติหนาทีน่ัน้

ดวย  

 

การเสนอขอพระราชทานใหแกบุคคลบางประเภท (ผูทําคุณประโยชน) 

  

1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรบัชาวตางประเทศ ใหเสนอขอ พระราชทานไดเมื่อชาว

ตางประเทศนัน้ ไดกระทําคณุประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางยิ่ง โดย ใหกระทรวง ทบวง กรม ที่ไดรับ

ประโยชนหรือเกี่ยวของมากที่สุด เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน  

2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรบัผูวายชนม ใหกระทรวง ทบวง กรม ที่ไดรับประโยชน

หรือเกี่ยวของ มากที่สุดเสนอขอพระราชทานไดเมื่อผูวายชนมไดเคยกระทํา คุณประโยชนเปนอยางยิ่ง  

การเสนอขอพระราชทานสาํหรับบุคคลทั้ง 2 ประเภทนี ้จะเสนอขอตามคราวแหงความชอบ และตาม

เหตุการณเปนกรณี ๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

  

ตามพระราชบญัญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 บัญญัติใหม ีเหรียญจักรพรรดิ

มาลา เพื่อ พระราชทานใหแกขาราชการฝายพลเรือนที่รับราชการมาดวยความ เรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 

25 ป โดยไมเคย ไดรับโทษทางวนิัย การนับเวลาในการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหนับเวลา

ราชการทั้งหมดรวมกัน หากเขารับ ราชการกอนอายุครบ 18 ปบริบูรณ ใหนับต้ังแตวนัอายุครบ 18 ปบริบูรณ 

เปนตนไป ทัง้นี้จะตอง จัดทาํประวัติการรับราชการ ประกอบการขอพระราชทาน โดยใหเรียงลาํดับ การรับ

ราชการตั้งแตเขารับราชการจนครบ 25 ปบริบูรณ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เครื่องราชอสิริยาภรณอันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก 

แบงออกเปน 8 ชั้นคือ  

 

ลําดับ
ชั้น  

ชื่อ
เครื่องราชอสิริยาภรณ 

ชื่อยอ ลักษณะเหรยีญ 
ภาพการแตง

กาย 
การประดับ 

ชั้น

สูงสุด 

มหาปรมาภรณ

ชางเผือก 
(ม.ป.ช.)    ชั้นสูงสุด

ชั้นที ่1 ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)    ชั้นที ่1

ชั้นที ่2 ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)    ชั้นที ่2

ชั้นที ่3 ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)    ชั้นที ่3

ชั้นที ่4 จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.)    ชั้นที ่4

ชั้นที ่5 เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.)    ชั้นที ่5

ชั้นที ่6 เหรียญทองชางเผือก  (ร.ท.ช.)    ชั้นที ่6

ชั้นที ่7 เหรียญเงนิชางเผือก (ร.ง.ช.)    ชั้นที ่7
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http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg54_55.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pic56_57.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg56_57.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg58.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg58.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg3.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg59.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg59.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg59_1.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg5.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg60_1.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg6.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg60_2.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg7.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg60_3.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/adorn.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/adorn1.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/adorn2.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/adorn3.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/adorn4.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/adorn5.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/adorn6.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/adorn7.htm


 
 

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก 

  

มหาปรมาภรณชางเผือก ประกอบดวย ดวงตรา ดารา และสายสะพาย 

สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรานีห้อยกบัสายสายสะพายแพรแถบ กวาง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีร้ิว

เหลือง ร้ิวน้ําเงินขนาดเล็กควบคั่น ทัง้สองขาง สะพายบายซายเฉียงลงทางขวา  

สําหรับพระราชทานสตรีการประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณชางเผือก รวมกับดารามหาวชิร

มงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ ในเครื่องแบบเต็มยศ ขาราชการพลเรือน ใชกับสตรี 

การประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณชางเผอืก รวมกับดารามหาวชิรมงกุฎ และทุติยจลุจอมเกลา 

ผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับที่หนาบาซาย ในชุดไทยบรมพิมาน 

  

 

 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณชางเผือก 

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรานีห้อยสายสะพาย แพรแถบกวาง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีร้ิวเหลือง

น้ําเงิน ขนาดใหญควบคั่น ทั้งสองขางสะพายบาขวาเฉยีงลงทางซาย 

สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา และดารา มีขนาดยอมกวาสายสะพาย กวาง 7.5 เซนติเมตร สะพายบาขวา

เฉียงลงทางซาย 

 การประดับดาราและสายสะพาย ประถมาภรณชางเผือกรวมกับ ดาราประถมาภรณมงกุฎไทย ในชุดไทย

บรมพิมาน  

  

 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณชางเผือก 

  

ดวงตรานีห้อยกับแพรแถบกวาง 4 เซนติเมตร สําหรับสวมคอ 

สําหรับพระราชทานบุรุษ ดารา เหมือนอยางดาราประถมาภรณชางเผอืก สําหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 

สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตราและดาราขนาดยอมกวา ดวงตราใชหอยกับแพรแถบ ผูกเปนรูปแมลงปอ 

ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 



ชั้นที่ 3 ตริตาภรณชางเผอืก  

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา เหมือนอยางทวีตยิาภรณชางเผือก หอยกับแพรแถบกวาง 4 เซนติเมตร 

สําหรับสวมคอ ไมมีดารา 

  

สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตราเหมือนอยางทวีติยาภรณชางเผือก แตมีขนาดยอมกวา หอยกับแพรแถบผูก

เปนรูปแมลงปอ ประดับที่เสือ้หนาบาซาย ไมมีดารา 

  

 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณชางเผือก  

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตราเหมือนอยางตริยาภรณชางเผือก แตมีขนาดยอมกวา หอยกับแพรแถบกวาง 

3 เซนติเมตร มีดอกไมจีบประดับ บนแพรแถบประดับทีอ่กเสื้อเบื้องซาย 

สําหรับพระราชทานสตรี มีลักษณะเชนเดยีวกนั แตแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณชางเผือก 

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา อยางเดยีวกับจัตุรถาภรณชางเผือก ไมมีดอกไมจบีบนแพรแถบ 

สําหรับพระราชทานสตรี มีลักษณะเชนเดยีวกนั แตแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย  

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองชางเผือก 

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ เปนเหรียญเงนิกะไหลทอง รูปกลม ดานหนาเปนรูปชางเผอืกอยูในดอกบัวบาน 

ดานหลังเปนอกัษรพระปรมาภิไธยยอ ม.ป.ร. เบื้องบน มพีระมหามงกฎุ เหรียญนี้หอยกับแพรแถบกวาง 3 

เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 

สําหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเชนเดียวกบัที่พระราชทานฝายหนา แพรแถบผูกเปนรูป

แมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

  



 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินชางเผือก 

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ เปนเหรียญเงนิกะไหลเงนิ รูปกลม ดานหนาเปนรูปชางเผือกอยูในดอกบวับาน 

ดานหลังเปนอกัษรพระปรมาภิไธยยอ ม.ป.ร. เบื้องบน มพีระมหามงกฎุ เหรียญนี้หอยกับแพรแถบกวาง 3 

เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 

สําหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องราชอสิริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎุไทย 
แบงออกเปน 8 ชั้น 

 

ลําดับ
ชั้น 

ชื่อ
เครื่องราชอสิริยาภรณ 

ชื่อยอ ลักษณะเหรยีญ 
ภาพการแตง

กาย 
การประดับ 

ชั้น

สูงสุด  
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)    ชั้นสูงสุด

ชั้นที ่1  ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)    ชั้นที ่1

ชั้นที ่2 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)   ชั้นที ่2

ชั้นที ่3 ตริตาภรณมงกุฎไทย  (ต.ม.)    ชั้นที3่

ชั้นที ่4  จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.)    ชั้นที ่4

ชั้นที ่5 เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)    ชั้นที ่5

ชั้นที ่6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)    ชั้นที ่6

ชั้นที ่7 เหรียญเงนิมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)   ชั้นที ่7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pic80_81.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg80_81.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pic82_83.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg82_83.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg84.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg84.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg85.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg85.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg85_1.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg85_1.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg86.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg86_1.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg86_1.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg86_2.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg86_7.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg86_3.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/ado.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/ado1.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/ado2.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/ado3.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/ado4.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/ado5.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/ado6.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/ado7.htm


ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกฎุ 

  

มหาวชิรมงกุฎสําหรับบุรุษ การแตงกายเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ประดับ

ดารามหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณชางเผือก และประดับเหรียญราชอิสริยาภรณตาง ๆ  

มหาวชิรมงกุฎสําหรับสตรี การแตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ขาราชการพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ 

ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่หนาบาซาย 

การแตงกายชดุไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ

ชางเผือก และตติยจุลจอมเกลา ที่หนาบาซาย 

  

 

 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณมงกุฎไทย 

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบดวยดวงตรา ดารา และสายสะพาย 

ดวงตรานี ้ใชประดับหอยกบัสายสะพายสีน้ําเงินขอบสเีขียว มีร้ิวสีเหลือง ร้ิวสีแดงขนาดใหญควบคั่นทัง้สอง

ขาง ขนาดกวาง 10 เซนติเมตร สะพายบาขวาเฉียงลงทางซาย 

ดารา ดานหนามีลักษณะอยางดวงตรา แตไมมีรูปจุลมงกฎุ ดานหลังเปนพืน้สีทองเกลี้ยง ดารานี้ใชประดับอก

เสื้อเบื้องซาย 

สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารามีลักษณะเชนเดยีวกับ พระราชทานบุรุษ แตมีขนาดยอมกวา สวน

สายสะพายสาํหรับพระราชทาน สตรีมีขนาดกวาง 7.5 เซนติเมตร 

การแตงกายชดุไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายประถมาภรณมงกุฎไทย ดาราประถมาภรณมงกฎุไทย ดารา

ทวีติยาภรณชางเผือก และดวงตราทวีติยาภรณชางเผือก ทีห่นาบาซาย 

 

 

 

 

 



ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณมงกฎุไทย 

สําหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบดวย ดวงตรา ดารา และแพรแถบสวมคอ 

ดวงตรา ดานหนามีลักษณะดวงตราเหมอืนอยางดวงตราประถมาภรณมงกุฎไทย แตดานหลงัไมมีลวดลาย 

เปนพืน้สทีองเกลี้ยง ใชประดับหอย กับแพรแถบสีน้าํเงนิ ขอบสีเขียว ขนาดกวาง 4 เซนติเมตร ที่ริมมีร้ิวสี

เหลือง ร้ิวสีแดงคั่นทั้งสองขาง สําหรับสวมคอ  

ดารา มีลักษณะดาราอยางเดียว กับดาราประถมาภรณมงกุฎไทย ดารานี้ใชประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 

  

สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารา มีลักษณะเหมือนอยางที่พระราชทานบุรุษ แตมีขนาดยอมกวา ดวง

ตราสําหรับพระราชทานสตร ีใชหอยกับแพรแถบ ผูกเปนรูปแปลงปอ ใชประดับเสื้อทีห่นาบาซาย  

 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณมงกฎุไทย 

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบดวย ดวงตรา และแพรแถบ 

ดวงตรา มีลักษณะอยางเดยีวกนั กับดวงตราทวีติยาภรณมงกุฎไทย หอยกับแพรแถบใชสวมคอ 

  

สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา มีลักษณะเหมือนอยางบุรุษ แตมีขนาดยอมกวา หอยกับแพรแถบผูกเปนรูป

แมลงปอ ใชประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณมงกฎุไทย 

          สําหรับพระราชทานบรุุษ ดวงตรามลัีกษณะเหมือนดวงตรา ทวตีิยาภรณมงกฎุไทย แตมีขนาดยอม

กวา           หอยแพรแถบสีน้ําเงินขอบสีเขียว มีร้ิวสีเหลอืง ร้ิวสีแดงคัน่บนแพรแถบมีดอกไมจีบ ใชประดับที่อก

เสื้อเบื้องซาย  

  

          สําหรับพระราชทานสตรี ดวงตรามขีนาดเทากนั แตใชหอยกับแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ใชประดับ

เสื้อที่หนาบาซาย  

 

 

 

 



 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา และแพรแถบอยางจัตรุถาภรณมงกฎุไทย แตไมมีดอกไมจีบ ใชประดับที่อก

เสื้อเบื้องซาย  

  

สําหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญเหมือนที่พระราชทานฝายหนา แตแพรแถบเปลี่ยนเปนผกูรูปแมลงปอ ใช

ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

  

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกฎุไทย 

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ เปนเหรียญเงนิกะไหลทอง ลักษณะกลม ดานหนาเปนรูปพระมหามงกฎุ ในลาย

หวานลอม ดานหลงัเปนอักษรพระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. เบื้องบนมีจลุมงกุฎหอยกบัแพรแถบ ขนาดกวาง 3 

เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 

  

สําหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเหมือนทีพ่ระราชทานบุรุษ แตแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ใช

ประดับเสื้อที่หนาบาซาย  

  

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกฎุไทย 

  

สําหรับพระราชทานบุรุษ เปนเหรียญเงนิ ลักษณะ ลวดลาย และแพรแถบ เหมือนอยางเหรียญทอง 

สําหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเหมือนทีพ่ระราชทานบุรุษ แตแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ใช

ระดับเสื้อที่หนาบาซาย เชนเดียวกัน  ป
 

 

 

 

 



การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

   

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับตามลําดับในประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี เร่ืองลําดับเกียรติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ และตามกาํหนดนัดหมายของทางราชการ และ หมายกาํหนดการจากสํานักพระราชวงั 

ในทีน่ี้ จะขอกลาวเฉพาะ การประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ชางเผือก และ มงกุฎไทย ดงันี ้ 

          1. สายสะพาย ประกอบดวยชัน้ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., และ ป.ม.  

ผูไดรับพระราชทานจะสามารถประดับไดหลังจากการเขาเฝาฯ รับพระราชทานในพธิีที่กาํหนด สวนผูที่ไมได

เขาเฝาฯ รับพระราชทานในวันพิธ ีจะสามารถประดับไดตอเมื่อพนพิธพีระราชทานเครื่องราชฯ ดังกลาว เครื่อง

ราชฯ ชั้นสายสะพาย จะประกอบดวยแพรแถบ(สายสะพาย) และดวงดารา  

          การสวมสายสะพายบุรุษ และ สตรี 

- ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. จะสวมสายสะพายบาซายเฉียงขวา 

- ป.ช. และ ป.ม. จะสวมสายสะพายบาขวาเฉยีงซาย 

          การประดับดารา  

ใหประดับไวทีอ่กเสื้อเบื้องซายระดับใตชายปกกระเปา โดยใหเรียงลาํดับสูงและต่ําในแนวเดียวกัน หรือเยื้อง

กันไปทางเบื้องซาย  

2. ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประกอบดวย ท.ช., ท.ม., ต.ช., ต.ม., จ.ช., จ.ม., บ.ช.,และ บ.ม.  

เครื่องราชฯ ชัน้ ท.ช. และ ท.ม. จะมีดาราเพื่อไวประดับดวย สวนชัน้อืน่ ๆ จะมีเฉพาะแพรแถบ หอยดวงตรา 

เทานัน้ จะสามารถประดับไดเมื่อไดรับการประกาศนามในราชกิจจานเุบกษาแลว  

          การประดับ 

บุรุษ ท.ช., ท.ม., ต.ช. และ ต.ม. ประดับโดยสวมแพรแถบคลองคอ โดยใหหวงและ แพรแถบหอยดวงตรา

ออกมานอกเสือ้ระหวางกระดุมเม็ดทีห่นึง่ กับขอขางลางที ่ขอบคอเสื้อพองาม และใหประดับดวงตราที่มี

ลําดับรองลงมาไวระดับ กระดุมเม็ดที่สอง โดยใหแพรแถบลอดออกมาระหวางกระดุมและขอบลางของรังดุม

พองาม  

สตร ีใหประดับแพรแถบหอยดวงตราที่หนาบาซายทั้งหมด ทุกชั้น สวนเฉพาะ ท.ช. และ ท.ม. ทมีดีาราดวย

นั้น ใหประดับเหมือนบุรุษ  

          การแตงกายที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องหมายแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ และ

เครื่องหมายทีใ่ชเปนดุมเสื้อ 

 



 

          1. การแตงกายที่ตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ  

เครื่องแบบเต็มยศ (เสื้อขาว/กางเกงดาํ) 

เครื่องแบบเต็มยศบุรุษ ประดับดาราและสายสะพาย มหาปรมาภรณชางเผือกและดารามหาวชิรมงกุฎ 

เครื่องแบบเต็มยศสตรี ประดับดาราและสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณชางเผือก และ 

เหรียญจักรพรรดิมาลาทีห่นาบาซาย  

เครื่องแบบครึ่งยศ (เสื้อขาว/กางเกงดาํ)  

เครื่องแบบครึ่งยศบุรุษ ประดับดารามหาปรมาภรณชางเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญราช

อิสริยาภรณ ตาง ๆ ไมสวมสายสะพาย 

เครื่องแบบครึ่งยศสตรี ประดับดารามหาปรมาภรณชางเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจกัรพรรดิ

มาลา ไมสวมสายสะพาย 

 
 
          2. การแตงกายประดับเครื่องหมายแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ จะประดับกับ  

เครื่องแบบปกติขาว 

เครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ 

เครื่องแบบปกติขาว ประดับเครื่องหมายแพรแถบยอ เครื่องราชอิสริยาภรณ 

เครื่องแบบสีกากีคอพับ (เครื่องแบบตรวจการ)  

เครื่องแบบสีกากีคอแบะ  

เครื่องแบบสีกากีคอตั้ง  

ดยใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายเหนือปากกระเปา  โ
 
  3. การแตงกายทีใ่ชเปนดุมเสื้อ จะใชประดับกับชุดสากลและชุดไทย  

การประดับกบัชุดสากล ใหประดับที่รังดมุคอพับ ของเสื้อช้ันนอกเบือ้งซาย  

การประดับกบัชุดไทย ใหประดับไดเฉพาะกับชุดไทยเรอืนตน ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรนิทร และชุดไทย

บรมพิมาน ที่เปนสีสุภาพเทานัน้  

• บุรุษ ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายบริเวณปากกระเปาเสื้อผูไดรับพระราชทาน  

• สตรี ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย  

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pic346.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pic346.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg345.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg345.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg344.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg344.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/cosmos.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/thai.htm


เสื้อพระราชทานแขนยาว ประดับเครื่องหมายดุมเสื้อ ปฐมจุลจอมเกลา 

เสื้อพระราชทานแขนสัน้ ประดับเครื่องหมายดุมเสื้อ มหาปรมาภรณชางเผือก  

ชุดไทยอมรินทร ประดับเครื่องหมายดุมเสือ้ มหาวชิรมงกุฎ 

• บุรุษ ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายบริเวณปากกระเปาเสื้อผูไดรับพระราชทาน  

• สตรี ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย  

หมายเหต ุ: หากผูไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ หลายชนิด ใหประดับชนิดที่มีลําดับสูงสุดเพียงชนิดเดียว  

ทั้งนี้ การแตงกายประดับเครื่องราชฯ นอกจากจะแตงไดอยางถูกตองและสวยงามแลว 

จะตองใหเหมาะสมตามกาลดวย คือถกูกาลเทศะ โดยจะตองดูจากหมายกาํหนดการ หรือ

กําหนดนัดหมายของทางราชการ โดยมีขอพึงสงัเกตดังนี ้ 

1. กรณีเครื่องแบบเต็มยศ ใหสวมสายสะพายตามที่ออกชื่อในหมายกําหนดการ หรือ กําหนดนัดหมายของ

ทางราชการ เชน ไดรับพระราชทาน ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ภ. หมายกําหนดการระบุ ใหแตงเต็มยศ มงกุฎ

ไทย การแตงกาย จะตองสวมสายสะพายชั้น ม.ว.ม. แมวา ม.ป.ช.จะสงูกวาก็ตาม โดยใหประดับดารา ม.ป.ช.

, ม.ว.ม. และ ป.ภ. ตามลําดบั  

หมายเหต ุ: หากหมายกําหนดการกาํหนดใหแตงเครื่องแบบครึ่งยศ ในกรณีเดียวกนันี ้ใหประดับดาราเหมือน

เด็มยศ แตไมตองสวมสายสะพาย  

2. หากไมไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ ตามที่ออกช่ือในหมายกําหนดการ หรือกําหนดนัดหมายของทาง

ราชการ ใหสวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน เชน ไดรับพระราชทาน ป.ม. และ ท.ช. แต

หมายกาํหนดการกําหนดใหแตงกายเตม็ยศ ชางเผือก การแตงกาย จะตองสวมสายสะพาย ป.ม. ประดับดวย

เครื่องราชฯ ท.ช. (คลองคอ) และประดับ ดารา ป.ม. และ ท.ช. ตามลาํดับ  

3. กรณีหมายกําหนดการหรอืกําหนดนัดหมายของทางราชการ ไมระบชุนิดของสายสะพาย ใหสวม

สายสะพายชัน้สูงสุดที่ไดรับพระราชทาน 

 

 

 

  



 

การเก็บรักษาเครื่องราชอสิริยาภรณ 

เครื่องราชอิสริยาภรณไทยเปนศิลปวัตถ ุเปนมรดกทางวฒันธรรมแสดงความเปนเอกลักษณ ของชาติไทยมา

แตโบราณ พระมหากษัตริยทรางสรางขึ้นพระราชทานไหประดับเปนเกียรติยศแกผูมีความชอบ ในทางราชการ

และสวนพระองค เปนเครื่องหมายแสดงความชอบของผูประกอบคุณงามความด ีบุคคลมีสิทธิ ไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเสมอกัน ถาไดประกอบคุณงามความดทีัดเทยีมกัน 

เครื่องราชอิสริยาภรณยอมมกีารเสื่อมสภาพชํารุดเสียหายไดตามธรรมชาติ หรือจากการใชงาน การ

เสื่อมสภาพจากสาเหตุตาง ๆ ยอมจะปองกนัไดดวยการดูแลเก็บรักษาไวในสถานภาพที่เหมาะสม การ 

ระมัดระวังในการประดับไปในงานตาง ๆ 

เครื่องราชอิสริยาภรณก็จะคงสภาพเดิมไดนานเทานาน การจะยืดอายกุารใชงานไดโดยไมตอง จายคา

บํารุงรักษาเพิม่ และจะเปนการชวยกนัรักษาเครื่องประดับเกียรติยศอันเปนมงคลและสูงคาของชาติ ใหคง

สภาพดี พรอมที่จะใช ประดับได ตลอดเวลา ทัง้จะเปนการชวยลดงบประมาณคาใชจายในสวนนี้ของทาง 

ราชการไดดวย  

การเสื่อมสภาพของเครื่องราชอิสริยาภรณ เกิดไดจากสาเหตหุลายประการ อาทิเชน 

1. การขาดความระมัดระวงัในการจับตอง การเก็บรักษา การใชประดับ ยอมจะเกิดการเสื่อมสภาพ สภาพได

โดย รูเทา ไมถงึการณ  

2. การเก็บไวในสถานที่ที่สภาพสิง่แวดลอมไมดี อากาศไมดี มีแกสเสียชนิดตาง ๆ ความรอนสงู ความชืน้มาก 

แสงแดงสอง อุณหภูมิไมคงที ่ 

3. การมีสัตวแมลงตาง ๆ เขาไปทําความสกปรก ทําลายผาแพรแถบได เชน ตัวสามงามกนิผา มด แมลงสาบ 

ปลวก แมลงปกแข็ง  

4. การเกิดเชื้อจุลินทรียและเชื้อรา ความชืน้จะทําใหเกิดกลิ่นและกาซ เมื่อกาซกระทบกับอากาศ จะ

เปลี่ยนเปนกรด กาซเหลานี ้จะทาํปฎิกริยากับโลหะวัตถทุี่ใชทาํเครื่องราชอิสริยาภรณ ทําใหเสื่อมสภาพบน 

เนื้อวัตถ ุ 

วิธีการเก็บรกัษาเครื่องราชอิสรยิาภรณ 

1. เครื่องราชอิสริยาภรณเปนของสูง ควรเก็บรักษาในทีสู่ง เหมาะสม ควรแกการเคารพบูชา เปนการแสดง

ความจงรักภักดี นอมรําลกึในพระมหากรณุาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูพระราชทาน จะเปนมงคล

สูงสุด กอใหเกดิความสุข ความเจริญ แกตนเองและครอบครัว  

2. ควรเก็บในที่ปลอดภัย ปองกันการสูญหาย 

3. ภายหลังการใชประดับแตละครั้ง ควรใชผาสะอาด นุน ทาํความสะอาดเบา ๆ แลวหอดวย กระดาษแกวไว



ใหมิดชิด นาํใสกลองปดฝาใหสนทิ ปองกนัฝุนละอองและไมใหกระทบกับอากาศ  

4. ไมควรเก็บในสถานที่ทีม่ีแดดสองตลอดเวลา หรือมีแสงไฟรอนแรง และตองไมอับช้ืน ปกตมิัก จะเก็บไวใน

อุณหภูมิหอง แตถาเปนหองปรับอากาศไดจะดีที่สุด  

5. ดวงตรา ดารา และเหรยีญอิสริยาภรณ อาจเสื่อมสภาพไดจากความไมบริสิทธิ์ของอากาศ ฝุนละออง กาซ

เสียชนิดตาง ๆ ถาเก็บไวในตูนิรภัย หรือตูเหล็ก ควรหอใหมิดชิดตามขอ 3 เพราะสีทีใ่ชพนหรือทาตูเหล็กจะทํา

ปฏิกิริยา กบัโลหะเงิน และจะทาํใหเงินดาํ  

6. ไมควรใชสารกันแมลงชนดิตาง ๆ เนื่องจากเมื่อสารระเหยออกมา จะทาํปฏิกิริยากับ โลหะเงนิและสวนที่

กะไหลทอง ในเครื่องหมายแพรปก ดิ้นเงนิ ดิ้นทอง ทําใหเปลี่ยนเปนสดีําได 

7. สายสะพายและแพรแถบทอดวยดายและใยไหม ควรเก็บในที่ไมรอน ไมอับช้ืน เพราะความ รอนและ

ความชืน้ จะทาํใหเนื้อผายืดขยาย และหดตัวอยูตลอดเวลา จะทําใหเนือ้ผาแหงแข็งกรอบ ถามีความชื้น ทาํให

เนื้อผายุยเปอย อาจเกิดเชื้อรา และรอยดาง อายุการใชงานจะสั้น  

8. แสงสวางเปนอันตรายตอสีของผา สายสะพายและแพรแถบ แสงจะทาํใหสีของผาซีดไดเร็ว ควรเก็บในตูทึบ

แสง ในหองปรับอากาศไดกจ็ะดี  

9. ผาสายสะพายควรเก็บโดยมีวิธีมวนเปนวงกลม ผาจะไดไมยับ หรือเก็บโดยวธิีวางไดตามยาว การเก็บโดย

วิธีพับซอนกนั จะทาํใหเกิดรอบพับ จะเกิดรอยดาง สีซีดตามแนวของรอยพับนั้น 

10. เมื่อเก็บไวโดยมิไดนํามาประดับเปนเวลานาน ควรตรวจสอบบางเปนครั้งคราว  

ขอควรระวังในการประดับเครื่องราชอสิริยาภรณ 

1. กอนจับตองเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองแนใจวามือของทานสะอาด  

2. หลีกเลี่ยงการจับตองตัวเหรียญโดยตรง เพราะนิว้มือมีคราบเหงื่อจะทําใหเปนรอยดาง เกิดคราบสกปรกใน

เวลาตอมา  

3. การจับตองเหรียญ ดวงตรา ดารา ควรจับที่ขอบนอกของเหรียญใหกระชับและมัน่คงปองกัน การตกหลน 

โดยใชนิ้วหวัแมมือ นิ้วชี ้นิว้กลางและนิว้นางประคอง หรือจะจับที่บริเวณหูหอยของแพรแถบเหรียญ ก็ได ถา

เปนดวงตรา ดวงดารา ควรจบัที่ ขอบนอก ดังกลาวแลวยกขึ้นวางบนฝามืออีกขางหนึ่งปองกนัการพลัดหลน  

4. ถาเปนไปไดควรสวมถุงมอื เพื่อปองกนัคราบเหงื่อที่จะทําใหเกิดรอยคราบสกปรก  

5. ระวังการกระทบกระแทกกับของแข็ง หรือตกหลน จะทําใหสวนที่ลงยากะเทาะ เหรียญจะบุบชํารุด  

6. ขณะสวมสายสะพาย ควรระมัดระวังการนั่ง การยืน เพราะดวงตรา ดวงหอยสายสะพายจะ กระทบ

กระแทกกบัของแข็ง หรือเกีย่วกับส่ิงของขางเคียง  

7. ควรแนใจวาสปริงขอเกี่ยวดวงตรายังแข็งแรงดี จะไดไมเกิดปญหาขณะใชประดับ 

8. เมื่อสอดกานเสียบของดวงดาราเขากับตัวหนอนแลว ควรตรวจดูวาไดสอดสวนปลายของ กานเสียบเขา 



"ขอเกี่ยว" ใหมัน่คงดีแลว  

9. เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ควรเย็บตรึงดวงตราหอยสายสะพายไวกับสายสะพาย เพือ่ปองกัน

การชํารุด หรือตกสูญหาย  

10. สายสะพายเครื่องราชอสิริยาภรณ ควรปรับความยาวใหไดพอเหมาะกับความสงูของแตละ บุคคล 

วิธีการทาํความสะอาดเครื่องราชอิสริยาภรณ 

โดยปกติถาไดเก็บรักษาอยางถูกวิธีแลว ดวงตรา ดารา และเหรียญตาง ๆ จะคงสภาพเดิมอยู ไดนาน แตถา

เกิดเปนรอยดางดํา ไมสวย นิยมใชผงขัดเงินกับแปรงขนออนนิ่ม ๆ ไมควรใชผงขัดหรือผงซักฟอก เพราะจะทาํ

ใหเปนรอยขีดขวนบนหนาเหรียญ ผงขัดทองเหลืองไมควรใชเพราะจะทําใหลวดลายลบเลือน ไซยาไนตทําให

เงินขาวดีแตจะเกิดปฏิกิริยาแรงเกินไป และเปน อันตรายแกผูใช ทานที่ตองการทาํความ สะอาดดวยตนเอง 

แตถายังไมชาํนาญควรถามผูรู  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ชางเผือก 

บัญชีราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไมสามารถสงคืนตามพระราชบัญญัติฯ 

ราคาคืน / บาท 
ลําดับ 

รายการ
เครื่องราชอสิริยาภรณ บุรุษ สตร ี

หมายเหต ุ

1. มหาปรมาภรณชางเผือก 20,122 17,276    

2. ประถมาภรณชางเผือก 13,518 12,472    

3. ทวีติยาภรณชางเผือก 7,952 7,072    

4. ตริตาภรณชางเผือก 3,466 3,176    

5. จัตุรถาภรณชางเผือก 2,156 2,218    

6. เบญจมาภรณชางเผือก 2,142 2,214    

7. เหรียญทองชางเผือก 1,002 1,060    

8. เหรียญเงนิชางเผือก 916 976    

 

เครื่องราชอิสริยาภรณฯ มงกฎุไทย 

บัญชีราคาชดใชแทนเครือ่งราชอิสรยิาภรณที่ไมสามารถสงคืนตามพระราชบัญญัติฯ 

ราคาคืน / บาท 
ลําดับ 

รายการ
เครื่องราชอสิริยาภรณ บุรุษ สตร ี

หมายเหต ุ

1. มหาวชิรมงกุฎ 33,226 27,888    

2. ประถมาภรณมงกุฎไทย 13,192 11,204    

3. ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 8,100 6,548    

4. ตริตาภรณมงกุฎไทย 3,330 2,908    

5. จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 2,156 2,218    

6. เบญจมาภรณมงกุฎไทย 2,142 2,214    

7. เหรียญทองมงกุฎไทย 892 950    

8. เหรียญเงนิมงกุฎไทย 854 914    

 


