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พระราชกฤษฎีกา 

เหรียญเฉลมิพระเกียรติ  ในโอกาสพระราชพธิี 
บรมราชาภิเษก  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก  พ.ศ.  ๒๕๔๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ   
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้มี เหรียญเฉลิมพระเกียรติ   ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก   
๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ลักษณะเป็นเหรียญกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓๒  มิลลิเมตร  ท าด้วยเงิน   
ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา  ทรงฉลองพระองค์เครือ่งแบบเตม็ยศทหารมหาดเลก็
รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ภายใน 
วงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า  “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน 
มีข้อความว่า  “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  เบื้องล่างมีข้อความว่า  “๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒”   ริมขอบเหรียญ
โดยรอบประดับด้วยลายไทยประดิษฐ์  ด้านหน้าขอบนอกเหรียญเบื้องบน  มีเลข  ๑๐  ภายใต้ 
พระมหาพิชัยมงกุฎ  ด้านหลังขอบนอกเหรียญมีหว่งส าหรบับุรษุใช้ห้อยกบัแพรแถบกวา้ง  ๓๒  มิลลิเมตร  
มีริ้วสีขาวนวลกับริ้วสีเหลืองสลับกัน  ริ้วสีขาวนวลเป็นสีแสดงถึงวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตามจันทรคติ  ริ้วสีเหลือง
เป็นสีประจ าวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  
ส าหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ 

มาตรา ๔ บุคคลมีสิทธิประดับเหรียญนี้ได้ 
มาตรา ๕ การประดับเหรียญนี้ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หากไม่ประดับอย่าง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  จะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยใช้เป็นเข็มกลัดเสื้อโดยไม่มีแพรแถบก็ได้ 
มาตรา ๖ ให้กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างและการจ าหน่าย

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเผยแพร่  
พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ  ตลอดจนน้อมน าจิตใจ  
ของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี  อีกทั้งส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ทรงมีต่อพสกนิกร  รวมทั้งเพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร  สมควรให้มี  
เหรียญเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกานี ้
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