
การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ประจําป



เครื่องราชอิสริยาภรณที่รัฐบาลเสนอขอพระราชทาน

ใหแกบุคคลตาง ๆ  เนือ่งในวโรกาส

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ประจําป

1.
 

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก

2.
 

เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย

3.
 

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

4.
 

เหรียญจักรพรรดิมาลา

5.
 

เหรียญจักรมาลา



กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ  ประจําป

1.
 

พระราชบญัญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง

พุทธศักราช  2484

2.
 

พระราชบญัญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง

มงกุฎไทย  พุทธศักราช  2484

3.
 

ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและ

เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.
 

2536



4.
 

พระราชบญัญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่

สรรเสริญยิ่งดิเรกคณุาภรณ  พุทธศักราช  2534

5.
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราช   

อิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคณุาภรณ

พ.ศ.
 

2538

6.
 

พระราชบญัญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญ

จักรพรรดิมาลา  พุทธศักราช  2484



การเริ่มขอพระราชทานครั้งแรก  ตองมีเวลารับราชการ

ตองมีเวลารับราชการติดตอกันไมนอยกวา 5 ปบรบิูรณ

นบัถึงวันกอน  5
 

ธ.ค.
 

ที่ขอพระราชทาน  60
 

วนั

การขอตระกูลชางเผือกในแตละระดบั  จะตองรับราชการ

ในระดับนัน้ ๆ  มาไมนอยกวา  5
 

ปบรบิรูณ  นบัถึงวันกอน

5
 

ธ.ค.
 

ที่ขอ ฯ  60
 

วัน  



ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ประจําป



กรม  จังหวัด  รัฐวิสาหกิจ

กระทรวง  ทบวง
ตั้งคณะกรรมการ

ตามระเบียบ ฯ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(ตรวจสอบ - กลั่นกรอง)

ตั้งคณะกรรมการ

ตามระเบียบ ฯ

คณะกรรมการพิจารณา

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย

คณะกรรมการพิจารณา

ชั้นสายสะพาย

สํานักราชเลขาธิการ

(นําความกราบบังคมทูล)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ลงนามรับสนอง ฯ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

นายกรัฐมนตรี

(พิจารณาใหความเห็นชอบ)
ผลการพิจารณา

สงกอน  6 กันยายน  ของป

(10)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) (6)

(7)

(8)

(9)
(11)



พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

พ.ศ.  2538  ไดกําหนดเปน  2  ลักษณะ  คอื

1.  กรณีมีผลงาน

2.  กรณีบริจาคทรัพยสิน



ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่เสนอขอพระราชทาน 

มูลคาของทรัพยสิน 

1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ              (ป.ภ.)   30,000,000  บาท 

2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ              (ท.ภ.)   14,000,000  บาท 

3 ตติยดิเรกคุณาภรณ              (ต.ภ.)     6,000,000  บาท 

4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ            (จ.ภ.)     1,500,000  บาท 

5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ          (บ.ภ.)         500,000  บาท 

6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ   (ร.ท.ภ.)         200,000  บาท 

7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ     (ร.ง.ภ.)         100,000  บาท 

กรณีบริจาคทรพัยสนิ



ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่เสนอขอพระราชทาน 

มูลคาของทรัพยสิน 

1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ              (ป.ภ.)   90,000,000  บาท 

2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ              (ท.ภ.)   42,000,000  บาท 

3 ตติยดิเรกคุณาภรณ              (ต.ภ.)   18,000,000  บาท 

4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ            (จ.ภ.)     4,500,000  บาท 

5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ          (บ.ภ.)    1,500,000  บาท 

6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ   (ร.ท.ภ.)         600,000  บาท 

7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ     (ร.ง.ภ.)         300,000  บาท 

กรณีบริจาคทรพัยสนิ  (ในนามนิตบิคุคล)



ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิง่ดิเรกคุณาภรณ

ประจําป



กรม  จังหวัด  รัฐวิสาหกิจ  สภากาชาดไทย

กระทรวง  ทบวง
ตั้งคณะกรรมการ

ตามระเบียบ ฯ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(ตรวจสอบ - กลั่นกรองและ

ประสานงานกับกระทรวง

ทบวง  กรม  สภากาชาดไทย)

ตั้งคณะกรรมการ

ตามระเบียบ ฯ

นําเสนคณะกรรมการ

กลั่นกรอง

สํานักราชเลขาธิการ

(นําความกราบบังคมทูล)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ลงนามรับสนอง ฯ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

นายกรัฐมนตรี

(พิจารณาใหความเห็นชอบ)

สงกอน  8 กรกฎาคม  ของป

(11)

(2)

(1)

(3)

(8)

(10)
(12)

คณะกรรมการพิจารณา

ดิเรกคุณาภรณ

 นําเสนอ
 ผลการพิจารณา

(4)

(5) (6)

(7)

(9)



บัญช ี 18  
ผูดํารงตําแหนง  

ในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ  
ที่มีลกัษณะพิเศษ



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

1 ประจําแผนก  หรือ 

ตําแหนงเทียบเทา 

บ.ม. 

 

จ.ช. 

2 หัวหนาแผนก  หรือ 

ตําแหนงเทียบเทา 

 

บ.ช. ต.ม. 

3 ผูชวยศาสตราจารย  หรือ 

อาจารย 

จ.ม. ต.ช. 

1. เริ่มขอพระราชทาน 

    ตามตําแหนง 

2. การขอพระราชทาน 

    เลื่อนชั้นตรา  เวน 

    ระยะเวลาไมนอยกวา 

    5 ปบริบูรณ ตามลําดับ 

    จนถึงเกณฑชั้นสูงสุด 

    ของตําแหนง 
 

 



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

4 - ผูชวยอธิการบดี  รองคณบดี 

  รองผูอํานวยการศูนย 

  รองผูอํานวยการสถาบัน 

  หัวหนาภาควิชา 

  หรือตําแหนงเทียบเทา 

- รองศาสตราจารย 

 

จ.ช. ท.ม.  

 

 



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

5 - รองอธิการบดี  คณบดี 

  ผูอํานวยการสถาบัน 

  ผูอํานวยการศูนย 

  หรือตําแหนงเทียบเทา 

- ศาสตราจารย 
 

ต.ม. ท.ช. 

6 อธิการบดี  หรือ 

ตําแหนงเทียบเทา 
 

ต.ช. ป.ม. 

 



บัญช ี 18  
ผูดํารงตําแหนง  

ในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ  
ที่มีลกัษณะพิเศษ  

(ตามมติคณะกรรมการ ฯ ป 2548)



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

1 ประจําแผนก  หรือ 

ตําแหนงเทียบเทา 

บ.ม. 

 

จ.ช. 1. เริ่มขอ  บ.ม. 

2. บ.ม. – จ.ช. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 

2 หัวหนาแผนก  หรือ 

ตําแหนงเทียบเทา 

จ.ม. 

 

ต.ม. 1. เริ่มขอ  จ.ม. 

2. จ.ม. –  ต.ม. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 

3 อาจารย  หรือ 

ผูชวยศาสตราจารย 

จ.ช. 

 

ท.ม. 1. เริ่มขอ  จ.ช. 

2. จ.ช. –  ท.ม. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

4 รองศาสตราจารย ต.ม. 

 

ป.ม. 1. เริ่มขอ  ต.ม. 

2. ต.ม. – ท.ช. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 

3. ได ท.ช. 3 ป  ขอ ป.ม. 

 

5 ศาสตราจารย ท.ม. 

 

ป.ช. 1. เริ่มขอ  ท.ม. 

2. ได ท.ม. 5 ป  ขอ ท.ช. 

3. ท.ช. –  ป.ช. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 3 ป 



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

6 ผูชวยอธิการบดี 

รองคณบดี 

รองผูอํานวยการศูนย 

รองผูอํานวยการสถาบัน 

หัวหนาภาควิชา 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

ต.ม. 

 

ท.ม. 1. เริ่มขอ  ต.ม. 

2. ต.ม. – ท.ม. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 

7 รองอธิการบดี 

คณบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการศูนย 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

ท.ม. 

 

ท.ช. 1. เริ่มขอ  ท.ม. 

2. ได ท.ม. 5 ป  ขอ ท.ช. 



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

8 อธิการบดี  หรือ 

ตําแหนงเทียบเทา 

 

 

 

 

 

ท.ม. ป.ม. 1. เริ่มขอ  ท.ม. 

2. ได ท.ม. 5 ป  ขอ ท.ช. 

3. ได ท.ช. 3 ป  ขอ ป.ม. 

 

 



บัญช ี 32  
พนักงานราชการ



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

1 พนักงานราชการ 

- กลุมงานบริการ 

- กลุมงานเทคนิค 

บ.ม. 

 

จ.ช. 1. เริ่มขอ  บ.ม. 

2. บ.ม. – จ.ช. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 

2 พนักงานราชการ 

- กลุมบริหารทั่วไป 

บ.ช. 

 

ต.ม. 1. เริ่มขอ  บ.ช. 

2. บ.ช. –  ต.ม. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 

3 พนักงานราชการ 

- กลุมวิชาชีพเฉพาะ 

จ.ม. 

 

ต.ช. 1. เริ่มขอ  จ.ม. 

2. จ.ม. –  ต.ช. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

4 พนักงานราชการ 

- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

จ.ช. 

 

ท.ม. 1. เริ่มขอ  จ.ช. 

2. จ.ช. – ท.ม. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 

5 พนักงานราชการ 

- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

ระดับทั่วไป 

ต.ม. 

 

ท.ช. 1. เริ่มขอ  ต.ม. 

2. ต.ม. –  ท.ช. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 

6 พนักงานราชการ 

- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

ระดับประเทศ 

ต.ช. 

 

ป.ม. 1. เริ่มขอ  ต.ช. 

2. ต.ช. –  ท.ช. 

    เวนระยะเวลา 

    ชั้นตราละ 5 ป 

3. ได ท.ช. 3 ป  ขอ ป.ม. 



ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตน 

ขอ 

เลื่อนได 

ถึง 

ระยะเวลา 

เลื่อนชั้นตรา 

4 พนักงานราชการ 

- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

ระดับสากล 

 

ท.ม. 

 

ป.ช. 1. เริ่มขอ  ท.ม. 

2. ได ท.ม. 5  ป  ขอ ท.ช. 

3.  ได ท.ช. 3  ป  ขอ ป.ม. 

3.  ได ป.ม. 3  ป  ขอ ป.ช. 

 

 



การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ  

1.  คืนชั้นรอง  ไดรับสูงขึ้น  (ชางเผือก,  มงกุฎไทย)  
ไมคืนประกาศนียบัตร ฯ  

2.  คืนทุกชั้นที่ไดรับ  เมื่อถึงแกกรรม  

(ชางเผือก, มงกุฎไทย)  ไมคืนประกาศนียบัตร ฯ  
3.  คืนเมือ่  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทรงใหเรียกคืน  ตองคืนประกาศนียบัตร ฯ



การแตงกายประดับ

เครื่องราชอสิริยาภรณไทย



โอกาสที่จะแตง

1. งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

2. การตอนรับราชอาคันตุกะที่เดินทาง

มาเยือนประเทศไทย

3. งานสโมสรสันนิบาต

4. อื่น ๆ



มติ  ครม. 23 มกราคม  2520

เรื่อง  การเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสงาน

พระราชพิธี  งานรัฐพิธี  หรือการตอนรับราชอาคันตุกะ

ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยวา  “สมควรจะไดมีรฐัมนตรี

อยางนอย  5
 

-
 

6 ทาน  ไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาท  ในฐานะ

ผูแทนของคณะรัฐมนตรี  โดยใหรัฐมนตรีผลัดเปลี่ยน

หมุนเวยีนกันไป”



1.
 

ใหกระทรวงจัดขาราชการตามจํานวนที่สมควรและกําชับ

ใหไปเฝารับเสด็จ ฯ  หรือรวมมงานตามหนาที่โดยเครงครัด

2.
 

ใหกําหนดระดับขาราชการที่จะเฝารับเสด็จ ฯ  และไปรวม

ในงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  ตลอดจนการตอนรับ

ราชอาคนัตกุะที่มาเยือนประเทศไทย  ดังนี้

2.1
 

ขาราชการพลเรือน  ขาราชการฝายอัยการ  และ

ขาราชการฝายตุลาการ  ตั้งแตระดบั 7 หรือเทียบเทาขึ้นไป

2.2
 

ทหารและตํารวจ  ใหจัดตั้งแตชั้นยศ พันเอก  นาวาเอก

นาวาอากาศเอก  และพันตํารวจเอก  ขึ้นไป



1. แตงเครื่องแบบเต็มยศ  ใหประดบัเครื่องราช
 

อิสริยาภรณที่ไดรบัพระราชทานตามลําดับ
 

และตามกําหนดนัดหมายของทางการ

1.1  เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดติดหนาอก

ใหประดบัไวเหนือกระเปาเสื้อเบื้องซาย

ต่ํากวาแนวรังดุมเม็ดที่  1
 

ลงมาพองาม





1.2  เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดสวมคอ

ใหสวมภายในคอเสื้อโดยใหสวนสูง

ของดวงตราจดขอบลางของคอเสื้อ





1.3
 

เครื่องราชอิสริยาภรณชนดิสวมคอ

มีดวงตราสวมคอ

ใหปฏบิัติเชนเดียวกับขอ 1.2
 

ดาราใหประดับ

ที่อกเสื้อเบื้องซายพองาม





1.4
 

ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ชั้นสายสะพาย   ถาไดรับสายสะพายมากกวา 1
 

สายขึ้นไป

ใหสวมสายสะพายเครือ่งราช ฯ  ที่ออกชื่อใหกําหนดหมาย

ทางราชการ  ถาไมออกชื่อสายสะพาย  หรือไมไดรับ

พระราชทานสายสะพายเครือ่งราช ฯ  ที่ออกในกําหนด

นัดหมายของทางการใหสวมสายสะพายสูงสุดที่ไดรบั

พระราชทาน  หรือสายสะพายที่เกี่ยวของกับงาน

(ชั้น  ป.ม.,
 

ป.ช.
 

สวมจากบาขวาเฉียงลงทางซาย

ม.ว.ม.,
 

ม.ป.ช.
 

สวมจากบาซายเฉียงลงทางขวา)











2.
 

แตงเครื่องแบบครึ่งยศ   ใหประดับเครื่องราช ฯ

อยางแตงเต็มยศแตไมสวมสายสะพายและสายสรอย





3.
 

แตงเครื่องแบบปกติขาว   ไมตองประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ  เวนแตจะมีกําหนดนัดหมาย

ทางราชการไวโดยเฉพาะจึงใหปฏบิัติตามนั้น





หมายกําหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

และพระราชพิธีฉัตรมงคล  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2550

ผลัดที่  5
 
จัดใหเฝา ฯ  ในวันพฤหัสบดีที่  3

 
พฤษภาคม  2550

เวลา  17.00 น.
 

ณ  พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย

การแตงกาย  เครื่องแบบครึ่งยศ

 ผลัดที่  1
 

จัดใหเฝา ฯ  ในวันศุกรที่  4
 

พฤษภาคม  2550

เวลา  17.00 น.
 

ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

การแตงกาย  เครื่องแบบครึ่งยศ





ผลัดที่  2
 
จัดใหเฝา ฯ  ในวันเสารที่  5

 
พฤษภาคม  2550

เวลา  10.30 น.
 

ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว  ประดบัเหรียญ





ผลัดที่  3
 
จัดใหเฝา ฯ  ในวันเสารที่  5

 
พฤษภาคม  2550

เวลา  17.00 น.
 

ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

การแตงกาย  เครื่องแบบเตม็ยศ  สวมสายสรอย

จุลจอมเกลา





เครื่องแบบขาราชการประจําการทั่วไป  มี  2  ชนิด

1.  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ  มี  2  ประเภท

1.1  เครื่องแบบสีกากีคอพับ

1.2  เครื่องแบบสีกากีคอแบะ







2.  เครื่องแบบพิธีการ  ม ี 5  ประเภท

2.1  เครื่องแบบปกติขาว

2.2  เครื่องแบบปกติสีกากีคอตั้ง

2.3  เครื่องแบบครึ่งยศ

2.4  เครื่องแบบเต็มยศ

2.5  เครื่องแบบสโมสร









แบบ ก.  แบบ  ข.  แบบ  ค.



ภาพการประดบั

เครื่องราชอสิริยาภรณตระกูล

ชางเผือกรวมกับตระกูลมงกุฎไทย



เครื่องแบบเต็มยศ  (ม.ป.ช. ประดบัรวมกับ  ม.ว.ม.)



เครื่องแบบเต็มยศ  (ป.ช. ประดบัรวมกับ  ป.ม.)



เครื่องแบบเต็มยศ  (ม.ว.ม. ประดบัรวมกับ  ป.ช)



เครื่องแบบเต็มยศ  (ป.ม. ประดบัรวมกับ  ท.ช)



เครื่องแบบเต็มยศ  (ท.ช. ประดบัรวมกับ  ท.ม)



เครื่องแบบครึ่งยศ  (ม.ป.ช. ประดบัรวมกับ  ม.ว.ม.)



เครื่องแบบครึ่งยศ  (ป.ช. ประดบัรวมกับ  ป.ม.)



เครื่องแบบครึ่งยศ  (ม.ว.ม. ประดบัรวมกับ  ป.ช)



เครื่องแบบครึ่งยศ  (ป.ม. ประดบัรวมกับ  ท.ช)



เครื่องแบบครึ่งยศ  (ท.ช. ประดบัรวมกับ  ท.ม)



ภาพประกอบ









ชุดไทยเรือนตน ชุดไทยจิตรลดา



ชุดไทยอมรินทร ชุดไทยบรมพิมาน



แพรแถบยอ



แพรแถบเหรียญราชอิสริยาภรณ

และเหรียญที่ระลึก



พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน



พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท



ปราสาทพระเทพบดิร  ในพระบรมมหาราชวัง



พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช

ในปราสาทพระเทพบิดร  พระบรมมหาราชวัง



พานดอกไม  ธูปเทียนแพ  สําหรับสมาชิก ฯ ใหม



เครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบ

และที่ใชเปนดุมเสื้อ



เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา  (ตั้งแตชั้น  ต.จ. ขึ้นไป)



เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก  (ตั้งแตชั้น บ.ช. ขึ้นไป)

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  (ตั้งแตชั้น  บ.ม. ขึ้นไป)



เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ  

(ตั้งแตชั้น บ.ภ. ขึ้นไป)



ขาราชการ

ระดับ  1  ขอ  ร.ง.ม. - ร.ท.ช.

ระดับ  2  ขอ บ.ม. - บ.ช.

ระดับ  3 - 4  ขอ  จ.ม. - จ.ช.

ระดับ  5 - 6  ขอ  ต.ม. - ต.ช.

ระดับ  7 - 8  ขอ  ท.ม. - ท.ช.



ขาราชการ

ระดับ  9  ขอ  1. ท.ช. - ป.ช. / 3 ป

2. ป.ช. - ม.ว.ม. / 5 ป

ระดับ  10  ขอ 1. ป.ม. - ม.ว.ม. / 3 ป

2. ป.ช. - ม.ป.ช. / 5 ป

ระดับ  11  ขอ  1. ป.ม. - ม.ว.ม. / 3  ป

2. ป.ช. - ม.ป.ช. / 3 ป
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