การแต่งกาย
ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ
สานักบริ หารงานกลาง
สานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา

เรื่อง การแต่ งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี ที่พมิ พ์

สิ งหาคม ๒๕๖๒

จานวนหน้ า
จานวนพิมพ์

๖๗ หน้า
๕๐ เล่ม

จัดทาโดย

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สานักบริ หารงานกลาง
สานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา
เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุ ขประพฤติ ชั้น ๑
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓-๔

จัดพิมพ์ โดย

กลุ่มงานการพิมพ์ สานักการพิมพ์
สานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา
เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุ ขประพฤติ ชั้น ๑๙
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ ๑๐๘๐๐

คำนำ
หนั งสื อ “การแต่ งกายประดั บ เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ใน
วันพระราชพิธีและรัฐพิ ธี” ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มนี้ สานักงาน
เลขาธิ การวุฒิสภาได้ดาเนิ นการจัดพิมพ์ข้ ึนเนื่ องจากมีการปรับปรุ งระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ วยการประดับ เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ไ ทย
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ งได้ปรั บปรุ งหนั งสื อ “การแต่ งกายประดับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ในวันพระราชพิธี และรัฐพิธี” ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว เพื่ อสมาชิ กวุฒิสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และบุ ค คลในวงงานรั ฐ สภาได้ ใช้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การแต่ งกายประดั บ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ในโอกาสต่ าง ๆ ตามหมายกาหนดการและกาหนด
นัดหมายของทางราชการ รวมถึ งเนื้ อ หาหรื อประเด็ นเกี่ ยวกับการแต่ ง
เครื่ องแบบหรื อ การแต่ งกายประดับ เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ที่ น่ าสนใจ
ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์แก่ การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของสมาชิ กวุฒิสภา บุ คลากรและ
ผูเ้ กี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ตลอดจนผูท้ ี่สนใจ
โดยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า หนังสื อเล่มนี้ จะอานวยประโยชน์ให้
ผู ้ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ สามารถใช้ เป็ นหนั งสื อ
ประกอบการแต่ งกายประดับเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ได้อย่างเหมาะสมใน
โอกาสต่อไป
สานักบริ หารงานกลาง
สานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา
สิ งหาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้ า
พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี
เครื่ องแบบปกติขาว (บุรุษ/สตรี )

๑
๓-๔

เครื่ องแบบปกติขาวประดับเหรี ยญ
- การแต่งกายปกติขาวประดับเหรี ยญ (บุรุษ/สตรี )

๕
๙

เครื่ องแบบเต็มยศและเครื่ องแบบครึ่ งยศ

๑๐

การแต่งกายเต็มยศและครึ่ งยศของผูไ้ ด้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั ต่ากว่าสายสะพาย
- บ.ช. ประดับร่ วมกับ บ.ม.
- จ.ม. ประดับร่ วมกับ บ.ช.
- จ.ช. ประดับร่ วมกับ จ.ม.
- ต.ม. ประดับร่ วมกับ จ.ช.
- ต.ช. ประดับร่ วมกับ ต.ม.
- ท.ม. ประดับร่ วมกับ ต.ช.
- ท.ช. ประดับร่ วมกับ ท.ม.

๑๐

การแต่งกายเต็มยศและครึ่ งยศของผูไ้ ด้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สายสะพาย
- ป.ม. ประดับร่ วมกับ ท.ช. (เต็มยศ บุรุษ)
- ป.ม. ประดับร่ วมกับ ท.ช. (ครึ่ งยศ บุรุษ)
- ป.ม. ประดับร่ วมกับ ท.ช. (เต็มยศ สตรี )
- ป.ม. ประดับร่ วมกับ ท.ช. (ครึ่ งยศ สตรี )

๑๑-๑๒
๑๓-๑๔
๑๕-๑๖
๑๗-๑๘
๑๙-๒๐
๒๑-๒๒
๒๓-๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

-๒-

ป.ช.
ป.ช.
ป.ช.
ป.ช.

-

ม.ว.ม.
ม.ว.ม.
ม.ว.ม.
ม.ว.ม.

-

ม.ป.ช.
ม.ป.ช.
ม.ป.ช.
ม.ป.ช.

ป.ม. (เต็มยศ บุรุษ)
ป.ม. (ครึ่ งยศ บุรุษ)
ป.ม. (เต็มยศ สตรี )
ป.ม. (ครึ่ งยศ สตรี )

หน้ า
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ประดับร่ วมกับ
ประดับร่ วมกับ
ประดับร่ วมกับ
ประดับร่ วมกับ

ป.ช. (เต็มยศ บุรุษ)
ป.ช. (ครึ่ งยศ บุรุษ)
ป.ช. (เต็มยศ สตรี )
ป.ช. (ครึ่ งยศ สตรี )

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ประดับร่ วมกับ
ประดับร่ วมกับ
ประดับร่ วมกับ
ประดับร่ วมกับ

ม.ว.ม. (เต็มยศ บุรุษ)
ม.ว.ม. (ครึ่ งยศ บุรุษ)
ม.ว.ม. (เต็มยศ สตรี )
ม.ว.ม. (ครึ่ งยศ สตรี )

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

ประดับร่ วมกับ
ประดับร่ วมกับ
ประดับร่ วมกับ
ประดับร่ วมกับ

การแต่งกายสาหรับบุคคลซึ่งไม่มีกฎหมายหรื อข้อบังคับ ๔๒
ของทางราชการกาหนดให้มีเครื่ องแบบเฉพาะ
- บุรุษ แต่งกายด้วยชุดขอเฝ้ า
๔๓-๔๔
- สตรี แต่งกายด้วยชุดไทย
๔๕-๔๗
เครื่ องหมายดุมเสื้ อและเครื่ องหมายแพรแถบย่อ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
- ตระกูลช้างเผือก
- ตระกูลมงกุฎไทย
- การประดับเครื่ องหมายดุมเสื้ อสาหรับบุรุษ
- การประดับเครื่ องหมายดุมเสื้ อสาหรับสตรี

๔๘
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

-๓หน้ า
การแต่งกายประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามหมาย
กาหนดการหรื อกาหนดนัดหมายของทางราชการ
- กรณี ให้แต่งกายเต็มยศ
- หมายกาหนดการระบุแต่งกายเต็มยศมงกุฎไทย
- หมายกาหนดการระบุแต่งกายเต็มยศช้างเผือก
- ไม่ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ตามที่ออกชื่อในหมายกาหนดการหรื อกาหนด
นัดหมายของทางราชการ
- กรณี ให้แต่งกายครึ่ งยศ
- ข้อควรรู ้
- การประดับเครื่ องหมายเข็มพระราชทาน

๕๒

๕๕
๕๕
๕๖-๕๗

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแต่งกายที่มกั พบเห็นอยูเ่ สมอ

๕๗

๕๒
๕๓
๕๔
๕๔-๕๕

พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี
ในรอบปี ปฏิทินหลวงหนึ่ งๆ ได้กำหนดวันพระรำชพิธีและรัฐพิธีไว้
บำงพระรำชพิ ธี หรื อรั ฐ พิ ธี จะก ำหนดวัน ที่ แ ละเดื อ นไว้แ น่ น อน เช่ น
พระรำชพิธีสงกรำนต์ วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ ำจุฬำโลกมหำรำช
และวันที่ระลึกมหำจักรี บรมรำชวงศ์ เป็ นต้น ส่ วนพระรำชพิธีที่เกี่ ยวข้องกับ
ทำงศำสนำจะกำหนดไว้เป็ นวันข้ำงขึ้นข้ำงแรมและเดือน เช่น พระรำชพิธีทรง
บำเพ็ญพระรำชกุศลมำฆบูชำ พระรำชพิ ธีทรงบำเพ็ญพระรำชกุศลวิสำขบูชำ
พระรำชพิธีทรงบำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผ้ำพระกฐิ น เป็ นต้น ซึ่ งพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวจะเสด็จพระรำชด ำเนิ นไปทรงปฏิ บัติพ ระรำชกรณี ย กิ จในวัน
ดังกล่ำว หรื อจะทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ำฯ ให้พระบรมวงศำนุ วงศ์พระองค์
ใดพระองค์ห นึ่ งเป็ นผูแ้ ทนพระองค์ไ ปทรงปฏิ บัติ พ ระรำชกรณี ย กิ จแทน
พระองค์ หรื อจะทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ำฯ ให้องคมนตรี เป็ นผูแ้ ทนพระองค์ไป
ปฏิบตั ิกรณี ยกิจแทน
พระรำชพิธีและรัฐพิธีมีควำมหมำยแตกต่ำงกัน ดังนี้
พระราชพิ ธี หมำยถึ ง งำนที่ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ำ อยู่หั วทรง
พระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำฯ กำหนดไว้เป็ นประจำตำมรำชประเพณี ซึ่ งจะเสด็จ
พระรำชดำเนิ นไปทรงประกอบพิธี ก่อนถึงงำนพระรำชพิธีจะทรงพระกรุ ณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้มีหมายกาหนดการพระรำชพิ ธีที่จะเสด็จพระรำชดำเนิ นไป
ทรงประกอบพระรำชกรณี ยกิจ (โปรดสังเกตคำว่ำหมำยกำหนดกำร) โดยปกติ
แล้ว ผูม้ ี ต ำแหน่ งเฝ้ ำฯ มี ห น้ำที่ จะต้อ งไปเข้ำ เฝ้ ำฯ ในพระรำชพิ ธีด ังกล่ ำ ว
เว้น แต่ จ ะเป็ นพระรำชพิ ธี ส่ ว นพระองค์ ห รื อเป็ นกำรภำยใน นอกจำกนี้
ในระหว่ำงปี อำจทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ำฯ ให้มีพระรำชพิธีต่ำงๆ ในโอกำสที่
ส ำคัญ เพิ่ ม จำกพระรำชพิ ธี ป ระจ ำปี ดัง เช่ น ที่ ผ่ ำ นมำ อำทิ พระรำชพิ ธี
รัชดำภิเษก พระรำชพิธีรัชมังคลำภิเษก พระรำชพิธีกำญจนำภิเษก เป็ นต้น

-๒รั ฐพิธี หมำยถึ ง งำนที่ รัฐบำลกรำบบังคมทูลขอพระมหำกรุ ณำให้
ทรงรั บ ไว้ เป็ นงำนรั ฐ พิ ธี มี หมำยก ำหนดกำรที่ ก ำหนดไว้ เป็ นประจ ำ
ซึ่ งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั จะเสด็จพระรำชดำเนิ นไปทรงเป็ นประธำนในพิธี
หรื อทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำฯ ให้มี ผูแ้ ทนพระองค์เสด็ จพระราชด าเนิ นไป
ทรงเป็ นประธาน ซึ่ งเห็นได้วา่ แตกต่างจากพระราชพิธีที่ว่าแทนที่พระมหากษัตริ ย ์
จะทรงกาหนด กลับเป็ นว่ารัฐบาลเป็ นฝ่ ายกาหนด แล้วขอพระราชทานอัญเชิ ญ
เสด็จพระราชดาเนิ น นอกจากนี้ จะมีรัฐพิธีที่สาคัญและไม่ได้จดั ขึ้นเป็ นประจาปี
ได้แ ก่ รั ฐพิ ธี เสด็ จ พระราชด าเนิ นเปิ ดประชุ มรั ฐสภา ซึ่ งจะมี ข้ ึ นหลังจากมี
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผู ้แทนราษฎรแล้ว และได้ น าความกราบบั งคมทู ล
พระกรุ ณาขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดาเนิ นทรงเปิ ดสมัยประชุมรัฐสภา
พิธี หมายถึ ง งานที่ ผูใ้ ดก็ตามสามารถจัดขึ้ นตามลัทธิ ตลอดจน
แบบอย่างธรรมเนี ยมประเพณี การปฏิบตั ิของในแต่ละสังคมหรื อท้องถิ่น อาทิเช่น
พิ ธีแต่ งงาน พิ ธีศพ พิ ธีอุปสมบท เป็ นต้น อย่างไรก็ตามอาจมี พิ ธีส าคัญของ
พระมหากษัตริ ยห์ รื อรัฐบาล แต่ มิได้กาหนดเป็ นพระราชพิ ธี หรื อรั ฐพิ ธี เช่ น
พิ ธี รั บรองพระราชอาคันตุ กะ และพิ ธีรั บรองผูน้ าหรื อประมุ ขต่ างประเทศที่
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เป็ นต้น
ผูท้ ี่ เข้า ร่ ว มในพิ ธี ต่ างๆ ต้อ งปฏิ บัติ ต นให้เหมาะสมแก่ ฐานะตาม
สถานการณ์ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยได้ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ ไว้มาก
เช่ นเดี ยวกับ สังคมประเทศที่ มีความเจริ ญทางด้านจิ ตใจ โดยได้ถือปฏิ บ ัติกนั
เป็ นแบบแผนการวางตัวในการเข้าสังคมไว้ อันเป็ นวัฒนธรรมที่ สื บทอดมา
ตั้งแต่ โบราณจนถึ งปั จจุ บนั บุ คคลในแต่ ละฐานะของสังคมก็จะมี วิธีปฏิ บัติใน
แต่ ละเหตุ การณ์ ที่แตกต่ างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าเฝ้ าทู ลละอองธุ ลี
พระบาทในพระราชพิ ธี รั ฐพิ ธี และในโอกาสต่ าง ๆ โดยกาหนดไว้เป็ น
ธรรมเนี ย มปฏิ บัติ ซึ่ งผูม้ ี ฐ านะเป็ นข้า ราชการ รวมทั้งผูท้ ี่ ด ารงต าแหน่ ง

-๓ผูบ้ ริ หารระดับสู งของประเทศต้องให้ความสาคัญในการวางตัวและประพฤติ
ตนตามแบบแผน เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับและยกย่องของบุคคลโดยทัว่ ไป
จากความสาคัญของพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีดงั ที่ กล่าวข้างต้นนั้น
สมาชิ กรัฐสภาเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่ งมีฐานะในการดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของประเทศฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ และจะต้องเป็ นผูเ้ ข้าเฝ้ าฯ ในพระราชพิธี รัฐพิ ธี
และในโอกาสต่าง ๆ เช่นกัน ฉะนั้น สมาชิ กรัฐสภาจะต้องศึกษารายละเอียด
ของการแต่ งกายเพื่ อถื อปฏิ บัติ ให้ถูกต้องตามที่ กาหนดในหมายกาหนดการ
หมายรั บ สั่ งของส านัก พระราชวัง หรื อ ก าหนดนัด หมายของทางราชการ
การแต่งกายในการเข้าเฝ้ าฯ จะกาหนดไว้เป็ นเครื่ องแบบพิธีการ ดังนี้
๑. เครื่องแบบปกติขาว
- บุรุษ (เสื้ อขาว กางเกงขาว)
- สตรี (เสื้ อขาว กระโปรงขาว)
- ให้ประดับแพรแถบเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ประเภทของงานในการแต่ งเครื่ องแบบปกติขาว : ใช้ในงาน เช่น พิธีวางศิลาฤกษ์
พิธีเปิ ดสถานที่ ราชการ งานเลี้ยงที่ เกี่ ยวกับราชการ การรับเสด็จพระราชดาเนิ น
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว และพระบรมวงศานุ วงศ์ งานวางพระมาลา
อนุสาวรี ยต์ ่าง ๆ งานส่ วนตัว เช่น งานมงคลสมรส งานพระราชทานเพลิงศพ

-๔ตัวอย่ าง

บุรุษ

สตรี 

การแต่ งกายปกติขาว

-๕๒. เครื่องแบบปกติขาวประดับเหรียญ (เฉพาะกรณีหมายกาหนดการ
กาหนดว่ าให้ แต่ งเครื่องแบบปกติขาวประดับเหรียญ)
- บุรุษ (เสื้ อขาว กางเกงขาว)
- สตรี (เสื้ อขาว กระโปรงขาว)
- ให้ ป ระดั บ เหรี ยญราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ห รื อเหรี ยญที่ ร ะลึ ก
เช่ น เหรี ยญที่ ระลึ ก พระราชพิ ธี สถาปนาสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ราชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เหรี ยญที่ ร ะลึ ก พระราชพิ ธี ส ถาปนาสมเด็ จ พระเทพ
รั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรี ยญที่ ระลึ กสมโภชกรุ งรั ตนโกสิ นทร์
๒๐๐ ปี เหรี ยญเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ริ กิ ต์ ิ พระบรมราชิ นี นาถ
พระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เหรี ยญเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็จพระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนี พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา เป็ นต้น โดยไม่ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
และแพรแถบเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

ด้านหน้ าสตรี

ด้านหลัง บุรุษ

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

-๖-

ด้านหน้ าสตรี

ด้านหลัง บุรุษ

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 บุรุษ

สตรี
เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี

-๗-

 บุรุษ
สตรี
เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา

ด้านหน้ าสตรี

ด้านหลัง บุรุษ
เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

-๘-

สตรี

บุรุษ
เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหามงคลสมัย พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

-๙ตัวอย่ าง การแต่ งกายปกติขาวประดับเหรียญ

บุรุษ

สตรี 

- ๑๐ ๓. เครื่องแบบเต็มยศและเครื่องแบบครึ่งยศ
- บุรุษ (เสื้ อขาว กางเกงดา)
- สตรี (เสื้ อขาว กระโปรงดา)
- ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
- ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั ต่ากว่าสายสะพาย
การแต่งกายเต็มยศและครึ่ งยศนั้นแต่งกายเหมือนกัน
- ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สายสะพาย
การแต่งกายเต็มยศและครึ่ งยศนั้นแต่งกายเหมือนกัน
เว้ นแต่ ครึ่งยศไม่ ต้องสวมสายสะพาย
ประเภทของงานในการแต่ งเครื่ องแบบเต็มยศ : พระราชพิธีเปิ ดสมัยประชุ ม
รั ฐ สภาพระราชพิ ธี ถ วายผ้า พระกฐิ น พระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระราชพิธีฉตั รมงคลงานสโมสรสันนิบาต ทาเนียบรัฐบาล
ประเภทของงานในการแต่ งเครื่องแบบครึ่งยศ : ส่ วนมากเป็ นงานซึ่ งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนิ น แต่เป็ นงานที่ มีความสาคัญรองไปจากงาน
ซึ่ งต้องแต่งเครื่ องแบบเต็มยศ
ก. การแต่ งกายเต็มยศและครึ่งยศของผู้ได้ รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ ันต่ากว่ าสายสะพาย สาหรับผูไ้ ด้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ดงั ชั้นต่อไปนี้
๑. บ.ช. และ บ.ม. (บุรุษ หน้า ๑๑ สตรี หน้า ๑๒)
๒. จ.ม. และ บ.ช. (บุรุษ หน้า ๑๓ สตรี หน้า ๑๔)
๓. จ.ช. และ จ.ม. (บุรุษ หน้า ๑๕ สตรี หน้า ๑๖)
๔. ต.ม. และ จ.ช. (บุรุษ หน้า ๑๗ สตรี หน้า ๑๙)
๕. ต.ช. และ ต.ม. (บุรุษ หน้า ๑๙ สตรี หน้า ๒๐)
๖. ท.ม. และ ต.ช. (บุรุษ หน้า ๒๑ สตรี หน้า ๒๒)
๗. ท.ช. และ ท.ม. (บุรุษ หน้า ๒๓ สตรี หน้า ๒๔)

- ๑๑ -

บ.ช. ประดับร่ วมกับ บ.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา บ.ช. และดวงตรา บ.ม. ห้อยกับแพรแถบประดับที่
อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนื อปกกระเป๋ าร่ วมกับเหรี ยญ
ราชอิสริ ยาภรณ์อื่น ๆ

ดวงตรา บ.ช.
ดวงตรา บ.ม.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๑๒ -

บ.ช. ประดับร่ วมกับ บ.ม. (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา บ.ช. และดวงตรา บ.ม. ห้อยกับแพรแถบประดับที่
อกเสื้ อเบื้องซ้ายร่ วมกับเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์อื่น ๆ

ดวงตรา บ.ช.
ดวงตรา บ.ม.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๑๓ -

จ.ม. ประดับร่ วมกับ บ.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา จ.ม. และดวงตรา บ.ช. ห้อยกับแพรแถบประดับที่
อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนื อปกกระเป๋ าร่ วมกับเหรี ยญ
ราชอิสริ ยาภรณ์อื่น ๆ

ดวงตรา จ.ม.
ดวงตรา บ.ช.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๑๔ -

จ.ม. ประดับร่ วมกับ บ.ช. (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา จ.ม. และดวงตรา บ.ช. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ร่ วมกับเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์อื่น ๆ

ดวงตรา จ.ม.
ดวงตรา บ.ช.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๑๕ -

จ.ช. ประดับร่ วมกับ จ.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา จ.ช. และดวงตรา จ.ม. ห้อยกับแพรแถบประดับที่
อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนื อปกกระเป๋ าร่ วมกับเหรี ยญ
ราชอิสริ ยาภรณ์อื่น ๆ

ดวงตรา จ.ช.
ดวงตรา จ.ม.
และเหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๑๖ -

จ.ช. ประดับร่ วมกับ จ.ม. (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา จ.ช. และดวงตรา จ.ม. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ร่ วมกับเหรี ยญอิสริ ยาภรณ์อื่น ๆ

ดวงตรา จ.ช.
ดวงตรา จ.ม.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๑๗ -

ต.ม. ประดับร่ วมกับ จ.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา ต.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก
ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
ดวงตรา จ.ช. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
เหนื อปกกระเป๋ าร่ วมกับเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์อื่นๆ

ดวงตรา ต.ม.
ดวงตรา จ.ช.

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๑๘ -

ต.ม. ประดับร่ วมกับ จ.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา ต.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้ อตัวในให้
ดวงตราทับผ้าผูกคอ และส่ วนสู งสุ ดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ
ดวงตรา จ.ช. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายร่ วมกับเหรี ยญ
ราชอิสริ ยาภรณ์อื่น ๆ

ดวงตรา ต.ม.

ดวงตรา จ.ช.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๑๙ -

ต.ช. ประดับร่ วมกับ ต.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา ต.ช. ห้อ ยกับ แพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอ
ตัวล่างดุมเม็ดแรก
ดวงตรา ต.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง
โดยให้อยูใ่ ต้ดุม
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า

ดวงตรา ต.ช.
ดวงตรา ต.ม.

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๒๐ ต.ช. ประดับร่ วมกับ ต.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา ต.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้ อตัวใน
โดยให้ ด วงตราทับ ผ้า ผู ก คอ และส่ ว นสู ง สุ ด ของดวงตรา
จรดเงื่อนผ้าผูกคอ
ดวงตรา ต.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้ อตัวใน
โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และอยูก่ ว่าดวงตรา ต.ช.
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย

ดวงตรา ต.ช.
ดวงตรา ต.ม.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๒๑ ท.ม. ประดับร่ วมกับ ต.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่าง
กับดุมเม็ดแรก
ดวงตรา ต.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง
โดยให้อยูใ่ ต้ดุม
ดารา ท.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า

ดวงตรา ท.ม.
ดวงตรา ต.ช.

ดารา ท.ม.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

- ๒๒ ท.ม. ประดับร่ วมกับ ต.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเสื้ อตัวใน
โดยให้ ด วงตราทั บ ผ้า ผู ก คอ และส่ ว นสู ง สุ ด ของดวงตรา
จรดเงื่อนผ้าผูกคอ
ดวงตรา ต.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใต้ปกเสื้ อตัวใน
โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และอยูต่ ่ากว่าดวงตรา ท.ม
ดารา ท.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย ต่ากว่าเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย

ดวงตรา ท.ม.
ดวงตรา ต.ช.

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ท.ม.

- ๒๓ ท.ช. ประดับร่ วมกับ ท.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่าง
กับดุมเม็ดแรก
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง
โดยให้อยูใ่ ต้ดุม
ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
ดารา ท.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า

ดวงตรา ท.ช.
ดวงตรา ท.ม.

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ท.ช.
ดารา ท.ม.

- ๒๔ ท.ช. ประดับร่ วมกับ ท.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ / ครึ่งยศ)
ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใต้ปกเสื้ อตัวในโดย
ให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และส่วนสู งสุดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใต้ปกเสื้ อในโดยให้
ดวงตราทับผ้าผูกคอ และอยูต่ ่ากว่าดวงตรา ท.ช.
ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย ต่ากว่าเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์
ดารา ท.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย

ดวงตรา ท.ช.
ดวงตรา ท.ม.

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

ดารา ท.ช.
ดารา ท.ม.

- ๒๕ ข. การแต่ งกายเต็มยศและครึ่งยศของผู้ได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย สำหรับผูไ้ ด้รับพระรำชทำนเครื่ องรำชอิสริ ยำภรณ์ดงั ชั้นต่อไปนี้
๑. ป.ม.
และ
ท.ช.
(เต็มยศ
บุรุษ หน้ำ ๒๖ ครึ่ งยศ บุรุษ หน้ำ ๒๗)
(เต็มยศ
สตรี หน้ำ ๒๘ ครึ่ งยศ สตรี หน้ำ ๒๙)
๒. ป.ช.
และ
ป.ม.
(เต็มยศ
บุรุษ หน้ำ ๓๐ ครึ่ งยศ บุรุษ หน้ำ ๓๑)
(เต็มยศ
สตรี หน้ำ ๓๒ ครึ่ งยศ สตรี หน้ำ ๓๓)
๓. ม.ว.ม.
และ
ป.ช.
(เต็มยศ
บุรุษ หน้ำ ๓๔ ครึ่ งยศ บุรุษ หน้ำ ๓๕)
(เต็มยศ
สตรี หน้ำ ๓๖ ครึ่ งยศ สตรี หน้ำ ๓๗)
๔. ม.ป.ช.
และ
ม.ว.ม.
(เต็มยศ
บุรุษ หน้ำ ๓๘ ครึ่ งยศ บุรุษ หน้ำ ๓๙)
(เต็มยศ
สตรี หน้ำ ๔๐ ครึ่ งยศ สตรี หน้ำ ๔๑)

หมายเหตุ ป.ม.
ป.ช.
ม.ว.ม.
ม.ป.ช.

สะพายบ่ าขวาเฉียงลงทางซ้ าย
สะพายบ่ าขวาเฉียงลงทางซ้ าย
สะพายบ่ าซ้ ายเฉียงลงทางขวา
สะพายบ่ าซ้ ายเฉียงลงทางขวา

- ๒๖ ป.ม. ประดับร่ วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ)
ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพำยบ่ำขวำเฉี ยงลงทำงซ้ำย
ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอ
ตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ป.ม. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า

ดวงตรา ท.ช.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ป.ม.
ดารา ท.ช.

ดวงตรา ป.ม.

- ๒๗ ป.ม. ประดับร่ วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ)
ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่ำงตะขอ
ตัวล่ำงกับดุมเม็ดแรก
ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ป.ม. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า
(ไม่ สวมสายสะพาย)

ดวงตรา ท.ช.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

ดารา ป.ม.
ดารา ท.ช.

- ๒๘ ป.ม. ประดับร่ วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ)
ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพำยบ่ำขวำเฉี ยงลงทำงซ้ำย
ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดจากปกเสื้ อตัวในโดยให้
ดวงตราทับผ้าผูกคอ และส่ วนสูงสุ ดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ
ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย ต่ากว่าเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์
ดารา ท.ช.
ประดับในระดับต่ากว่าดารา ป.ม. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เช่นเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

ดวงตรา ท.ช.
เหรียญราชอิสริยาภรณ์

ดารา ป.ม.
ดารา ท.ช.

ดวงตรา ป.ม.

- ๒๙ ป.ม. ประดับร่ วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ)
ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดจากปกเสื้ อตัวในโดยให้
ดวงตราทับผ้าผูกคอ และส่ วนสูงสุ ดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ
ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ป.ม. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เช่นเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ
(ไม่ สวมสายสะพาย)

ดวงตรา ท.ช.
เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

ดารา ป.ม.
ดารา ท.ช.

- ๓๐ ป.ช. ประดับร่ วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ)
ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉี ยงลงทางซ้าย
ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ป.ช.
ดารา ป.ม.

ดวงตรา ป.ช.

- ๓๑ ป.ช. ประดับร่ วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ)
ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า
(ไม่ สวมสายสะพาย)

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ป.ช.
ดารา ป.ม.

- ๓๒ ป.ช. ประดับร่ วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ)
ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉี ยงลงทางซ้าย
ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริ ยาภรณ์ เช่นเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ป.ช.
ดารา ป.ม.

ดวงตรา ป.ช.

- ๓๓ ป.ช. ประดับร่ วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ)
ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เช่นเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ
(ไม่ สวมสายสะพาย)

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ป.ช.
ดารา ป.ม.

- ๓๔ ม.ว.ม. ประดับร่ วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ)
ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉี ยงลงทางขวา
ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
ดารา ป.ช.
ประดับในระดับต่ากว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ม.ว.ม.
ดารา ป.ช.

ดวงตรา ม.ว.ม.

- ๓๕ ม.ว.ม. ประดับร่ วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ)
ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า
(ไม่ สวมสายสะพาย)

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ม.ว.ม.
ดารา ป.ช.

- ๓๖ ม.ว.ม. ประดับร่ วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ)
ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉี ยงลงทางขวา
ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ดารา ป.ช.
ประดับในระดับต่ากว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เช่นเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ม.ว.ม.
ดารา ป.ช.

ดวงตรา ม.ว.ม.

- ๓๗ ม.ว.ม. ประดับร่ วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ)
ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เช่นเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ
(ไม่ สวมสายสะพาย)

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ม.ว.ม.
ดารา ป.ช.

- ๓๘ ม.ป.ช. ประดับร่ วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ)
ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉี ยงลงทางขวา
ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ม.ป.ช.
ดารา ม.ว.ม.

ดวงตรา ม.ป.ช.

- ๓๙ ม.ป.ช. ประดับร่ วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ)
ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋ า
ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋ า
(ไม่ สวมสายสะพาย)

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์

ดารา ม.ป.ช.
ดารา ม.ว.ม.

- ๔๐ ม.ป.ช. ประดับร่ วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ)
ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉี ยงลงทางขวา
ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เช่นเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ม.ป.ช.
ดารา ม.ว.ม.

ดวงตรา ม.ป.ช.

- ๔๑ ม.ป.ช. ประดับร่ วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ)
ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ากว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เช่นเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เหรี ยญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ
(ไม่ สวมสายสะพาย)

เหรียญราช
อิสริยาภรณ์
ดารา ม.ป.ช.
ดารา ม.ว.ม.

- ๔๒ ๔. การแต่ งกายสาหรับบุคคลซึ่งไม่ มกี ฎหมายหรือข้ อบังคับของ
ทางราชการกาหนดให้ มเี ครื่องหมายเฉพาะ
บุ ค คลทั่วไปซึ่ งไม่ มีกฎหมายหรื อ ข้อบังคับ ของทางราชการ
กาหนดให้มีเครื่ องแบบเฉพาะ ในโอกาสเข้าเฝ้ าฯ ในงานพระราชพิ ธี หรื อ
เข้าร่ วมในงานรั ฐ พิ ธีต่าง ๆ ที่ จะต้องแต่ งกายด้วยเครื่ องแบบพิ ธีการประดับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ กาหนดให้แต่งกาย ดังนี้
๔.๑ บุรุษ แต่ งกายด้วยชุ ด ขอเฝ้ าเต็ ม ยศ ชุ ด ขอเฝ้ าครึ่ งยศ
หรื อชุดขอเฝ้ าปกติขาว แล้วแต่กรณี

เครื่องประกอบการแต่ งกายชุดขอเฝ้ า

- ๔๓ ตัวอย่ าง

ชุดขอเฝ้ า

เต็มยศ

ครึ่งยศ

- ๔๔ ตัวอย่ าง

ชุดขอเฝ้ า

ปกติขาว

ปกติขาวประดับเหรียญ

- ๔๕ ๔.๒ สตรี แต่ งกายชุ ด ไทยจิ ตรลดา ชุ ด ไทยอมริ นทร์ และ
ชุดไทยบรมพิมาน ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ หรื อแต่งกายชุดไทยเรื อนต้น
ชุ ด ไทยจิ ตรลดา ชุ ด ไทยอมริ นทร์ และชุ ด ไทยบรมพิ มาน ประดับ ดุ มเสื้ อ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แล้วแต่กรณี
ตัวอย่ าง กรณีแต่ งกายชุ ดไทยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชุ ดไทยบรมพิมาน ประดับมหาวชิรมงกุฎ

- ๔๖ -

ชุ ดไทยบรมพิมาน ประดับประถมาภรณ์ มงกุฎไทย

ชุ ดไทยบรมพิมาน ประดับทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย

- ๔๗ -

ชุ ดไทยจิตรลดา ประดับจัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย

ชุ ดไทยอมรินทร์ ประดับเหรียญเงินมงกุฎไทย

- ๔๘ ๕. เครื่องหมายดุมเสื้อและเครื่องหมายแพรแถบย่ อเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕.๑ ตระกูลช้ างเผือก

๑

๒

๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๓

๔

๖

มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก
ประถมาภรณ์ ช้างเผือก
ทวีตยิ าภรณ์ ช้างเผือก
ตริตาภรณ์ ช้างเผือก
จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก
เบญจมาภรณ์ ช้างเผือก

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

- ๔๙ ๕.๒ ตระกูลมงกุฎไทย

๑

๒

๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๓

๔

๖

มหาวชิรมงกุฎ
ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย
ทวีตยิ าภรณ์ มงกุฎไทย
ตริตาภรณ์ มงกุฎไทย
จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย
เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย

(ม.ว.ม.)
(ป.ม.)
(ท.ม.)
(ต.ม.)
(จ.ม.)
(บ.ม.)

- ๕๐ ๕.๓ การประดับเครื่องหมายดุมเสื้อ ให้ ประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่มีลาดับเกียรติสูงสุ ดที่ได้รับพระราชทานของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพียงตระกูลเดียว
สาหรับบุรุษ ให้ประดับเป็ นดุมเสื้ อสาหรับชุดสากลและชุดไทย
ตัวอย่ าง

ชุ ดสากล
ประดับที่ปกเสื้ อด้านล่าง
เบื้องซ้ายของเสื้ อชั้นนอก

ชุ ดไทย
ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
บริ เวณปากกระเป๋ าเสื้ อใกล้แนวรังดุม

- ๕๑ สาหรับสตรี ใช้ประดับได้เฉพาะกับชุดไทยเรื อนต้น ชุดไทยจิตรลดา
ชุดไทยอมริ นทร์ และชุดไทยบรมพิมาน
ตัวอย่ าง

ชุ ดไทยอมรินทร์ ประดับเครื่องหมายดุมเสื้ อมหาวชิรมงกุฎที่อกเสื้อเบือ้ งซ้ าย

- ๕๒ ๖. การแต่ งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหมายกาหนดการหรือ
กาหนดนัดหมายของทางราชการ
ในหมายกาหนดการหรื อกาหนดนัดหมายของทางราชการในพระราช
พิ ธี ห รื อ รั ฐ พิ ธี ต่ าง ๆ จะมี ข ้อ ความระบุ ก ารแต่ งกายในแต่ ล ะโอกาส เช่ น
ให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่ งยศหรื อปกติขาว แล้วแต่กรณี ผูแ้ ต่งกายต้องตรวจสอบ
หมายกาหนดการหรื อข้อความที่ ระบุการแต่งกายในกาหนดนัดหมายของทาง
ราชการให้ชัดเจน แล้วแต่ งกายและประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ การที่ จะประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ร่วมกับการแต่งกายดังกล่าวตามที่
ระบุไว้ได้อย่างถูกต้องนั้น มีหลักสาคัญที่ควรทราบ ดังนี้
๖.๑ กรณีให้ แต่ งกายเต็มยศ (เสื้ อขาว กางเกงหรื อกระโปรงดา)
(๑) ไม่ระบุชื่อสายสะพายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
- ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ช้ นั ต่ ากว่า
สายสะพายให้ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงสุ ดของแต่ละตระกูลที่ได้รับ
พระราชทาน
- ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สายสะพาย
ให้สวมสายสะพายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้ นั สู งสุ ดที่ ได้รับพระราชทานเพี ยง
สายเดี ย ว โดยประดับ ดาราของเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ช้ ั น สู ง สุ ด ที่ ไ ด้รั บ
พระราชทานแต่ละตระกูลตามลาดับเกียรติ
(๒) ระบุชื่อสายสะพายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
- ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ช้ นั ต่ ากว่า
สายสะพายให้ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงสุ ดของแต่ละตระกูลที่ได้รับ
พระราชทาน

- ๕๓ - ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สายสะพาย
ให้ ส วมสายสะพายเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ต ามที่ ร ะบุ ซึ่ งแม้ว่ า จะได้รั บ
พระราชทานสายสะพายที่มีลาดับเกียรติสูงกว่าก็ตาม เช่น
ก. หมายกาหนดการระบุแต่ งกายเต็มยศมงกุฎไทย
ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สายสะพาย
ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
- ได้รับ ป.ม. และ ท.ช. ให้สวมสายสะพาย ป.ม.
โดยประดับดาราของ ป.ม. และ ท.ช. ร่ วมกันตามลาดับ
- ได้รับ ป.ช. และ ป.ม. ให้สวมสายสะพาย ป.ม.
โดยประดับดาราของ ป.ช. และ ป.ม. ร่ วมกันตามลาดับ
(ข้ อสั งเกต ถึ งแม้ว่าจะได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ สายสะพาย
ชั้น สู งสุ ด ป.ช. ก็ ต าม แต่ ห มายก าหนดการให้ แ ต่ งกายเต็ ม ยศมงกุ ฎ ไทย
ผูไ้ ด้รับพระราชทานต้องลดสายสะพายในการประดับเป็ น ป.ม. แต่ดาราของ
ป.ช. คงประดับ อยู่เหนื อดาราของ ป.ม. ตามปกติ เพื่ อแสดงให้ทราบว่า
บุคคลนี้เป็ นผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงสุ ดชั้น ป.ช. แล้ว)
- ได้รับ ม.ว.ม. และ ป.ช. ให้สวมสายสะพาย ม.ว.ม.
โดยประดับดาราของ ม.ว.ม. และ ป.ช. ร่ วมกันตามลาดับ
- ได้รับ ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. ให้สวมสายสะพาย ม.ว.ม.
โดยประดับดาราของ ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. ร่ วมกันตามลาดับ
(ข้ อสั งเกต ถึงแม้ว่าจะได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สายสะพาย
ชั้นสู งสุ ด ม.ป.ช. ก็ตาม แต่หมายกาหนดการให้แต่งกายเต็มยศมงกุฎไทย
ผูไ้ ด้รับพระราชทานต้องลดสายสะพายในการประดับเป็ น ม.ว.ม. แต่ ดาราของ
ม.ป.ช. คงประดับอยูเ่ หนื อดาราของ ม.ว.ม. ตามปกติ เพื่อแสดงให้ทราบว่าบุคคล
นี้เป็ นผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงสุ ดชั้น ม.ป.ช. แล้ว)

- ๕๔ ข. หมายกาหนดการระบุแต่ งกายเต็มยศช้ างเผือก
ผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สายสะพาย
ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
- ได้รับ ป.ม. และ ท.ช. ให้ส วมสายสะพาย ป.ม.
โดยประดับดาราของ ป.ม. และ ท.ช. ร่ วมกันตามลาดับ (เนื่ องจากยังไม่ได้รับ
พระราชทานสายสะพายช้างเผือกเป็ นชั้นสู งสุ ดให้สวมสายสะพาย ป.ม. ซึ่ งเป็ น
ชั้นสูงสุ ดของผูไ้ ด้รับพระราชทาน)
- ได้รั บ ป.ช. และ ป.ม. ให้ส วมสายสะพาย ป.ช.
โดยประดับดาราของ ป.ช. และ ป.ม. ร่ วมกันตามลาดับ
- ได้รับ ม.ว.ม. และ ป.ช. ให้สวมสายสะพาย ป.ช.
โดยประดับดาราของ ม.ว.ม. และ ป.ช. ร่ วมกันตามลาดับ
(ข้ อสั งเกต ถึงแม้ว่าจะได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สายสะพาย
ชั้น สู งสุ ด ม.ว.ม. ก็ต าม แต่ ห มายกาหนดการให้แ ต่ งกายเต็ม ยศช้า งเผื อ ก
ผูไ้ ด้รับพระราชทานต้องลดสายสะพายในการประดับเป็ น ป.ช. แต่ดาราของ
ม.ว.ม. คงประดับอยู่เหนื อดาราของ ป.ช. ตามปกติ เพื่ อแสดงให้ทราบว่า
บุคคลนี้เป็ นผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงสุ ดชั้น ม.ว.ม. แล้ว)
- ได้รับ ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. ให้สวมสายสะพาย ม.ป.ช.
โดยประดับดาราของ ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. ร่ วมกันตามลาดับ
ค. ไม่ ได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามทีอ่ อกชื่อ
ในหมายกาหนดการหรื อกาหนดนัดหมายของทางราชการ ให้สวมสายสะพาย
ชั้นสู งสุ ดที่ ได้รับพระราชทาน โดยประดับดาราของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สู ง
สุ ดของแต่ละตระกูลที่ได้รับพระราชทาน ตัวอย่างเช่น หมายกาหนดให้แต่งกาย
เต็มยศจักรี เต็มยศจุ ลจอมเกล้า ผูท้ ี่ ไม่ ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์

- ๕๕ ตามที่ระบุคือเต็มยศจักรี และเต็มยศจุลจอมเกล้า ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุ ดที่
ได้รับพระราชทาน
๖.๒ กรณี ให้ แต่ งกายครึ่ งยศ (เสื้ อขาว กางเกงหรื อกระโปรงดา)
จะแต่งกายเช่ นเดียวกับเต็มยศ โดยประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สู งสุ ดที่
ได้รับพระราชทาน เว้นแต่ผูท้ ี่ ได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ช้ นั
สายสะพาย เมื่อประดับดาราชั้นสู งสุ ดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลแล้ว
ไม่ ต้องสวมสายสะพาย
๖.๓ กรณีให้ แต่ งกายปกติขาว (เสื้ อขาว กางเกงหรื อกระโปรงขาว)
ให้ประดับแพรแถบย่อของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน
(ชั้นตราที่ ได้รับพระราชทานชั้นสู งสุ ด หรื อ ชั้นสุ ด ท้ายที่ ได้รับอยู่ลาดับแรก
ส่ วนลาดับที่ สองเป็ นชั้นตราของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั รองจากลาดับแรก)
แต่ ห ากระบุ ให้ แ ต่ งกายปกติ ข าวประดั บ เหรี ยญ ให้ ป ระดั บ เฉพาะเหรี ยญ
ราชอิ สริ ยาภรณ์ และเหรี ยญที่ ระลึ กที่ อกเสื้ อเบื้ องซ้ าย โดยไม่ ประดั บ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ดาราหรื อสายสะพาย และแพรแถบย่อ
อนึ่ ง ในกรณี เป็ นงานศพซึ่ งมีกาหนดการระบุให้แต่งกายเต็มยศ
ครึ่ งยศ หรื อปกติขาว ไว้ทุกข์ ให้สวมปลอกแขนสี ดาที่แขนเสื้ อข้างซ้าย
๖.๔ ข้ อควรรู้
- เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ และเหรี ยญบาเหน็ จความชอบ เช่ น
เหรี ยญจักรมาลาเหรี ยญจักรพรรดิมาลา ประดับได้เฉพาะผูไ้ ด้รับพระราชทาน
- เหรี ยญเฉลิมพระเกี ยรติ หรื อเหรี ยญที่ ระลึกสามารถประดับ
ได้ตามที่กฎหมายกาหนด (ไม่ตอ้ งขอพระราชทาน)
- พ.ร.บ. เหรี ยญงานฉลอง ๒๕ พุ ทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
บัญญัติให้บุ ค คลซึ่ งมี ชีวิต อยู่ในวัน ฉลอง ๒๕ พุ ทธศตวรรษ มี สิ ทธิ ประดับ
เหรี ยญนี้ได้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๐ เป็ นต้นไป

- ๕๖ - การประดับโดยไม่มีสิทธิ ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ ง
ปี หรื อปรับไม่เกิ นสองหมื่ นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บ (ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๖)
๖.๕ การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
ด้วยสานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ได้รับการประสานจาก
ส านั ก พระราชวัง เกี่ ย วกั บ แนวทางและวิ ธี ก ารประดั บ เครื่ องหมายเข็ ม
พระราชทานที่ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็ นเข็มที่ ระลึกในโอกาส
พระราชพิ ธี มหามงคลต่ าง ๆ ให้ แก่ ข้ า ราชการและคณ ะบุ คคลต่ าง ๆ
เพื่ อเป็ นการเฉลิมพระเกี ยรติ และแสดงความจงรักภักดี จึ งเห็ นสมควรให้ประดับ
เข็ ม พระราชทานกั บ เครื่ องแบบต่ าง ๆ ตามประกาศส านั ก พระราชวั ง
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่ อง การประดับเครื่ องหมายเข็มพระราชทาน ดังนี้
๑. เครื่องแบบปกติขาว เต็มยศและครึ่งยศ
๑.๑ บุรุษ ให้ประดับเครื่ องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้ อ
เบื้องขวาเหนือปากกระเป๋ าเสื้ อ
๑.๒ สตรี ให้ประดับเครื่ องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้ อ
เบื้องขวา โดยอยูใ่ นระดับเทียบเคียงกับบุรุษ
๒. เครื่องแบบสี กากี ให้ประดับเครื่ องหมายเข็มพระราชทาน
ที่อกเสื้ อเบื้องขวาเหนือปากกระเป๋ าเสื้ อ (เหนือป้ ายชื่อ) ทั้งบุรุษและสตรี
๓. เครื่ อ งแบบทหาร-ต ารวจ ให้ ป ระดับ เครื่ อ งหมายเข็ ม
พระราชทานได้กบั เครื่ องแบบทุ กชนิ ด ยกเว้ น เครื่ องแบบฝึ กและเครื่ องแบบ
สนาม โดยประดับที่ปกกระเป๋ าเสื้ อเบื้องซ้ายชิดกับขอบกระเป๋ าด้านบนใกล้กบั
แนวรั งดุ ม หากเป็ นเสื้ อ เครื่ องแบบที่ ไม่ มีกระเป๋ าด้านบนให้ประดับบริ เวณ
อกเสื้ อเบื้องซ้ายแนวเดียวกับกระเป๋ าเสื้ อด้านบน โดยห้ามประดับเครื่ องหมาย
เข็มพระราชทานร่ วมกับเข็มเครื่ องหมายพิเศษชนิ ดอื่นที่ปกกระเป๋ าเสื้ อเบื้องซ้าย

- ๕๗ ๔. ชุ ดสากล (บุรุษและสตรี ) เสื้ อสู ท ให้ประดับเครื่ องหมาย
เข็มพระราชทานที่รังดุมคอพับของเสื้ อส่ วนล่างเบื้องซ้าย
๕. เสื้ อซาฟารี และเสื้ อพระราชทาน ให้ประดับเครื่ องหมาย
เข็มพระราชทานที่อกเสื้ อเบื้องซ้ายบริ เวณปากกระเป๋ าเสื้ อใกล้กบั แนวรังดุม
๖. ชุดสุ ภาพ (สตรี) ให้ประดับเครื่ องหมายเข็มพระราชทานที่
อกเสื้ อเบื้องซ้าย ทั้งนี้ ห้ามประดับเครื่ องหมายเข็มพระราชทานในงานอวมงคล
เช่น งานศพ
ข้ อผิดพลาดเกีย่ วกับการแต่ งกายที่มกั พบเห็นอยู่เสมอคือ
๑. แต่งกายชุดสากลโดยประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๒. แต่งกายเต็มยศแต่สวมสายสะพายผิดไปจากที่ระบุในหมายกาหนดการ
หรื อกาหนดนัดหมายของทางราชการ เช่น สวมสายสะพายมงกุฎไทย(สี น้ าเงิน)
ไปในงานที่ตอ้ งสวมสายสะพายช้างเผือก (สี แดง)
๓. แต่ งกายครึ่ งยศแต่ ส วมสายสะพาย (ซึ่ งเท่ ากับ ว่าแต่ งกายเต็มยศ
ทั้งที่หมายกาหนดการระบุให้แต่งกายครึ่ งยศ)
๔. แต่งกายปกติขาวแต่สวมสายสะพายหรื อประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๕. แต่งกายปกติขาวไปในงานที่ระบุให้แต่งกายเต็มยศหรื อครึ่ งยศ
๖. แต่งกายเต็มยศ ครึ่ งยศ หรื อปกติขาว ไปในงานศพที่มีกาหนดการ
ระบุให้ไว้ทุกข์แต่มิได้สวมปลอกแขนสี ดาไว้ทุกข์
การที่ จะแต่งกายอย่างไรไม่ใช่เรื่ องที่ ผแู ้ ต่งกายจะกาหนดเอง แต่ตอ้ ง
เป็ นไปตามหมายกาหนดการที่ สานักพระราชวังระบุ หรื อตามกาหนดนัดหมาย
ของทางราชการระบุ โดยพิ จารณาความเหมาะสมหลายประการประกอบกัน
เช่ น ความเหมาะสมด้านสถานที่ (พระอารามหลวงเกี่ ยวเนื่ องในรั ชกาลใด)
พิ ธี การ (เป็ นการเข้าเฝ้ าฯ ตามปกติ ห รื อ วาระพิ เศษ) หรื อบุ ค คล (เป็ นงาน
พระราชทานเพลิงศพผูใ้ ด) เป็ นต้น
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