
งานส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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 ค ำน ำ  
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพื่อเป็นการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงาน การคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เกิดความชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผล
หรือการบริการที่มีคุณภาพ เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ
กระบวนการ เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
 
  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ   
ได้อย่างมีคุณภาพ 
     

 
 
             นางสาวกมลชนก  เสือผู ้
                  กุมภาพันธ์  2563 
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ชื่อเอกสำร : งำนส่งคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

1.  วัตถุประสงค์       
 1.1 เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการ
คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอสิริยาภรณ์ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทีมุ่่ง
ไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมรประสทิธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย และ
การบริการที่มีคุณภาพ 
 1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสง่เงินชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการทีม่ีอยู่เพื่อ
ขอรับบริการที่ตรงกบัความต้องการ 
 1.3 เพื่อเป็นคู่มือ การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอสิริยาภรณ์ของ
หน่วยงานที่ถูกต้องตามหลักการ 
 1.4 เพื่อเป็นแนวทางใหผู้้ปฏิบัตงิาน ในกระบวนการคืนเครือ่งราชอสิริยาภรณ์และสง่เงินชดใช้ แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กบับุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

2.  ขอบเขตของงำน 
 กระบวนการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ช้ันสูงข้ึนในตระกลูเดียวกัน จะต้อง
คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมผีู้วายชนม์ทายาทผู้รบัมรดกต้องสง่คืนเครื่องราชอสิริยาภรณ์  และในกรณีไม่
สามารถคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอสิริยาภรณ์  

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
 3.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบ าเหน็จความชอบ 
เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างข้ึนส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการ 
หรือส่วนพระองค์ เรียกเป็นสามัญว่า ตรา ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภร ณ์ส าหรับ
พระราชทาน แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่
ระลึกที่ พระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ  และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้บุคคลประดบั
ได้อย่าง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการก าหนด 
 3.2 ชดใช้ หมายถึง จ่ายเงินหรือสิ่งของ หรือท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทดแทนความเสียหายที่ตนเป็น
ผู้ก่อข้ึน ผู้ที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายนั้น เช่น ศาลพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหาย แต่ให้
ลดลงเพราะโจทก์เรียกค่าเสียหายสูงเกินไป คนส่วนใหญ่คิดว่าการตัดสินให้อาชญากรติดคุก เป็นการชดใช้
ค่าเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมทางออ้ม เขาเช่ือว่าที่ชีวิตเขาล าบากยากเข็ญอยู่ทุกวันน้ีก็เพราะเขาก าลังชดใช้
กรรม หากมีการประกันความเสียหาย ผู้รับประกันจะต้องชดใช้แทนผู้ที่ท าให้เกิดความเสียหาย เช่น  หากเกิด
อุบัติเหตุกับรถของท่านที่ได้ท าประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกชน แต่คนขับต้องรับ
โทษทางกฎหมายเอง สภาทนายความเห็นว่าผู้มีประกันภัยช้ัน ๑ ต้องได้รับการชดใช้กรณีที่รถเสียหายจากน้ า
ท่วม แต่มากน้อยข้ึนอยู่กับความเสียหายจริง 
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4. หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 การรวบรวมและตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 
5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 5.1 ด าเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ใด ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันรองของ
ตระกลูเดียวกัน ยกเว้นเหรียญจกัรพรรดิมาลาไม่ต้องเรียกคืน หรือเมื่อทราบว่าข้าราชการผู้ใด ถึงแก่กรรมให้
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนจากทายาท 
 5.2 สพท.ตรวจสอบสภาพเครื่องราชอสิริยาภรณ์ว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่แล้วติด ช่ือ-สกุล
ของผูส้่งคืน ก ากับไว้ที่ตัวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกดวง/ส ารบัโดยไม่ต้องส่งกล่องคืนไปด้วย 
 5.3 สพท.ตรวจสอบและจัดท าเอกสารตามที่ก าหนดรวบรวมส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทีส่่งคืน 
 กรณีผู้ได้รบัพระราชทานไมส่ามารถสง่คืนเครื่องราชอสิริยาภรณ์ช้ันตราใดต้องให้ผู้ไดร้ับ พระราชทาน
หรือทายาทน าเงินชดใช้แทนราคาเครื่องราชอสิริยาภรณ์ตามราคาที่ก าหนด 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนบันทึกข้อความ                                 
คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงิน
ชดใช ้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

รับบันทึกข้อความคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงิน
ชดใช ้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ตรวจสอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

No 

Yes 

จัดท าเอกสารส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เสนอพิจารณาลงนาม 

ส่ง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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6.  เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
  6.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ พ.ศ. ๒๕๔๘  
  6.2 คู่มือเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละช้ันตรา 
  6.3 หลักเกณฑ์การการคืนเครื่องราชอิสรยิาภรณ์และส่งเงนิชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  6.4 การก าหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
 
7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
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ภำคผนวก 
 
 
 



 

 

การแต่งกายประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ภาพการแต่งกายประดับเครื่องราชฯ ตระกูลช้างเผือก 

    ภาพการแต่งกายประดับเครื่องราชฯ ตระกูลมงกุฎไทย 

    ท.ช.ประดับร่วมกับ ท.ม.และเหรียญราชอสิริยาภรณ ์

 

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก แบ่งออกเป็น 8 ชั้นคือ  
 

ล าดับชั้น  ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อย่อ ลักษณะเหรียญ ภาพการแต่งกาย การประดับ 

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  
 

 

ชั้นสูงสุด  

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 3 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 4 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 5 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก  (ร.ท.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 6 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 7 
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http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg60_3.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pic54_55.htm
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/pic54_55.htm
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


 

 

 

ชั้นสูงสุด : - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.) 

 

 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

ด้านหลังดวงตรา  
 

  



 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกส าหรับบุรุษ - สตรี 

   

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา
มหาวชิรมงกุฎ และ เหรยีญราช 

อิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องแบบ เต็ม
ยศ ข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา

มหาวชิรมงกุฎ และ เหรยีญรัตนาภรณ์ 
ในเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิร
มงกุฎ และ ทุติยจุลจอมเกล้า ผูกเป็นรูป

แมลงปอ ประดับ ที่หน้าบ่าซ้าย ในชุดไทย
บรมพิมาน 

 

 

 

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
  

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา และสายสะพาย 
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรานี้ห้อยกับสายสายสะพายแพรแถบ กว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลือง 
ริ้วน้ าเงินขนาดเล็กควบคั่น ทั้งสองข้าง สะพายบ่ายซ้ายเฉียงลงทางขวา  
ส าหรับพระราชทานสตรี การประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิรมงกุฎ และ
เหรียญรัตนาภรณ์ ในเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพลเรือน ใช้กับสตรี 
การประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิรมงกุฎ และทุติยจุลจอมเกล้า ผูกเป็น
รูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าซ้าย ในชุดไทยบรมพิมาน 

 

  



 

ชั้นที่ 1 : - ประถมาภรณ์ช้างเผอืก (ป.ช.) 

 

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

ด้านหลังดวงตรา  

หมายเหตุ : ดวงตรา, ดวงดาราและสายสะพายแพรแถบของสตรีจะมีขนาดย่อมกว่าของบุรุษ 
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนกัน  

 

 

  



 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา และสายสะพาย 

 

 

 

การประดับดาราและสายสะพายประถมาภรณ์ 
ช้างเผือก ร่วมกับดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

และเหรียญราชอิสริยาภรณต์่าง ๆ ในเครื่องแบบ 
เต็มยศข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายประถมา
ภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรยีญบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 ในเครื่องแบบ เต็ม

ยศข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายประถมา
ภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในชุดไทยบรม
พิมาน  

 

 

 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรานี้ห้อยสายสะพาย แพรแถบกว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลืองน้ าเงิน 
ขนาดใหญ่ควบคั่น ทั้งสองข้างสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา และดารา มีขนาดย่อมกว่าสายสะพาย กว้าง 7.5 เซนติเมตร สะพายบ่าขวาเฉียงลง
ทางซ้าย 
 การประดับดาราและสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือกร่วมกับ ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในชุดไทยบรมพิมาน  

 

  



ชั้นที่ 2 : - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

  

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

  

การประดับดาราและดวงตราทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
ร่วมกับดาราและดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องแบบเต็มยศ

ข้าราชการพลเรือน 

การะดับดารา และดวงตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
ร่วมกับดารา และดวงตราทวตีิยาภรณม์งกุฎไทย ใน

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน  

 

 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
  
ดวงตรานี้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 4 เซนติเมตร ส าหรับสวมคอ 
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดารา เหมือนอย่างดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก ส าหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี  ดวงตราและดาราขนาดย่อมกว่า ดวงตราใช้ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับ
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 



ชั้นที่ 3 : - ตริตาภรณช์้างเผือก (ต.ช.) 

 

 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 

 

 

ตริยาภรณ์ช้างเผือกส าหรับบรุุษ ตริยาภรณ์ช้างเผือกส าหรับสตรี 
 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก  
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา เหมือนอย่างทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ห้อยกับแพรแถบกว้าง 4 เซนติเมตร ส าหรับ 
สวมคอ ไม่มีดารา 
  
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตราเหมือนอย่างทวีติยาภรณ์ช้างเผือก แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูป
แมลงปอ ประดับที่เสื้อหน้าบ่าซ้าย ไม่มีดารา 

 

 

 



ชั้นที่ 4 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 

 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ส าหรับบุรุษ การประดับจัตรุถาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับ จัตุรถา
ภรณม์งกุฎไทย ในเครื่องแบบเตม็ยศ ข้าราชการ

พลเรือน  
 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตราเหมือนอย่างตริยาภรณ์ช้างเผือก แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 
เซนติเมตร มีดอกไม้จีบประดับ บนแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

 



 

ชั้นที่ 5 : - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ชา้งเผือก 

  

การประดับเบญจมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับ เบญจมา
ภรณม์งกุฎไทย ในเครื่องแบบเตม็ยศ ข้าราชการพล

เรือน  

เบญจมาภรณ์ช้างเผือกส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา อย่างเดียวกับจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ 
ส าหรับพระราชทานสตรี มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย  

 

 

 



ชั้นที่ 6 : - เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) 

 

 

เหรียญทองช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

เหรียญทองช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก 

 

การประดับเหรียญทองช้างเผือก ร่วมกับเหรียญทองมงกุฎ
ไทย ในเครื่องแบบก านัน 

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ เป็นเหรียญเงินกะไหลทอง รูปกลม ด้านหน้าเป็นรูปช้างเผือกอยู่ในดอกบัวบาน ด้านหลัง
เป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. เบื้องบน มีพระมหามงกุฎ เหรียญนี้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร 
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเช่นเดียวกับที่พระราชทานฝ่ายหน้า แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ 
ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 



 

ชั้นที่ 7 : - เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) 

 

 

เหรียญเงินช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

เหรียญเงินช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก 

 

การประดับเหรียญเงินช้างเผือก 
 

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ เป็นเหรียญเงินกะไหลเงิน รูปกลม ด้านหน้าเป็นรูปช้างเผือกอยู่ในดอกบัวบาน ด้านหลังเป็น
อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. เบื้องบน มีพระมหามงกุฎ เหรียญนี้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ประดับที่อก
เสื้อเบื้องซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

  



เครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย แบ่งออกเป็น 8 ชั้น 
 

ล าดับชั้น ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อย่อ ลักษณะเหรียญ ภาพการแต่งกาย การประดับ 

ชั้นสูงสุด  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)  
 

 

ชั้นสูงสุด  

ชั้นที่ 1  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  
 

 

ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
 

 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)  
 

 

ชั้นที่3 

ชั้นที่ 4  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)  
 

 

ชั้นที่ 4 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)  
 

 

ชั้นที่ 5 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)  
 

 

ชั้นที่ 6 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 
 

 

ชั้นที่ 7 
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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


ชั้นสูงสุด : - มหาวชิรามงกุฎ (ม.ว.ม.) 

  

มหาวชิรามงกุฎ  
ส าหรับบุรุษ 

มหาวชิรามงกุฎ  
ส าหรับสตร ี

หมายเหตุ : ดวงตรา, ดวงดาราและสายสะพายแพรแถบของสตรจีะมีขนาดย่อมกว่าของบุรุษ ส่วนรายละเอียดอื่น 
ๆ เหมือนกัน  

 

ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกฎุ 

 

 

 

การแต่งกายเครื่องแบบเตม็ยศพลเรือน 
สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ประดับ 
ดารามหาวชิรมงกุฎดาราประถมาภรณ์ 

ช้างเผือก และประดับเหรียญราช 
อิสริยาภรณ์ต่าง ๆ 

การแต่งกายเครื่องแบบเตม็ยศ 
ข้าราชการ พลเรือน สวมสายสะพาย

มหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิรมงกฎุ ดารา
ประถมาภรณ์ ช้างเผือก และเหรยีญ

จักรพรรดิมาลา ท่ีหน้าบ่าซ้าย 

การแต่งกายชุดไทยบรมพมิาน สวม
สายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิร
มงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ

ตติยจลุจอมเกล้า ท่ีหน้าบ่าซา้ย 

 

ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ 
  

มหาวชิรมงกุฎส าหรับบุรุษ การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ประดับดารา
มหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ  
มหาวชิรมงกุฎส าหรับสตรี การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารา
มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่หน้าบ่าซ้าย 
การแต่งกายชุดไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ
ตติยจุลจอมเกล้า ที่หน้าบ่าซ้าย 



 

ชั้นที่ 1 : - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

 

 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ด้านหลังดวงตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

หมายเหตุ : ดวงตรา, ดวงดาราและสายสะพายแพรแถบของสตรี จะมีขนาด ย่อมกว่า
ของบุรุษ ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ เหมือนกัน  

 

  



 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน 
สวมสายสะพาย 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประดับดารา
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีตยิา
ภรณ์ช้างเผือก และประดับ เหรยีญ

ราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ 

  

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน 

การแต่งกายชุดไทยบรมพมิาน สวม 
สายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีติ
ยาภรณ์ช้างเผือก และดวงตรา ทวีติยา

ภรณ์ช้างเผือก ที่หน้าบ่าซ้าย 

 

 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบด้วยดวงตรา ดารา และสายสะพาย 
ดวงตรานี้ ใช้ประดับห้อยกับสายสะพายสีน้ าเงินขอบสีเขียว มีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงขนาดใหญ่ควบคั่นทั้งสองข้าง ขนาด
กว้าง 10 เซนติเมตร สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
ดารา ด้านหน้ามีลักษณะอย่างดวงตรา แต่ไม่มีรูปจุลมงกุฎ ด้านหลังเป็นพื้นสีทองเกลี้ยง ดารานี้ใช้ประดับอกเสื้อเบื้อง
ซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารามีลักษณะเช่นเดียวกับ พระราชทานบุรุษ แต่มีขนาดย่อมกว่า ส่วนสายสะพาย
ส าหรับพระราชทาน สตรีมีขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร 
การแต่งกายชุดไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก และดวงตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ที่หน้าบ่าซ้าย 

 

  



ชั้นที่ 2 : - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

  

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับดารา และ
ดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับดวงตราตริตา

ภรณ์ช้างเผือก  

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับดารา และ
ดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับดวงตราตริตา

ภรณ์ช้างเผือก  
 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
  

ส าหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา และแพรแถบสวมคอ 
ดวงตรา ด้านหน้ามีลักษณะดวงตราเหมือนอย่างดวงตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย แต่ด้านหลังไม่มีลวดลาย เป็นพ้ืนสี
ทองเกลี้ยง ใช้ประดับห้อย กับแพรแถบสีน้ าเงิน ขอบสีเขียว ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ที่ริมมีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงคั่นทั้ง
สองข้าง ส าหรับสวมคอ  
ดารา มีลักษณะดาราอย่างเดียว กับดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดารานี้ใช้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
  

ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารา มีลักษณะเหมือนอย่างที่พระราชทานบุรุษ แต่มีขนาดย่อมกว่า ดวงตราส าหรับ
พระราชทานสตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแปลงปอ ใช้ประดับเสื้อท่ีหน้าบ่าซ้าย  

 



ชั้นที่ 3 : - ตริตาภรณม์งกุฎไทย (ต.ม.) 

 

 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 3 ตริยาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับ ตริยาภรณ์
มงกุฎไทย ร่วมกับจัตรุถาภรณ์ช้างเผือก 

ชุดไทยอมรินทร์ประดับตริตาภรณม์งกุฎไทย ร่วมกับ
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบด้วย ดวงตรา และแพรแถบ 
ดวงตรา มีลักษณะอย่างเดียวกัน กับดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ห้อยกับแพรแถบใช้สวมคอ 
  
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา มีลักษณะเหมือนอย่างบุรุษ แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ 
ใช้ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

  



ชั้นที่ 4 : - จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

 

 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับจัตรุถา
ภรณม์งกุฎไทย ร่วมกับเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับ 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับเบญจมาภรณ์มงกุฎ

ไทย 
 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรามีลักษณะเหมือนดวงตรา ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยแพรแถบสี
น้ าเงินขอบสีเขียว มีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงคั่นบนแพรแถบมีดอกไม่จีบ ใช้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย  
  
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรามีขนาดเท่ากัน แต่ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ใช้ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย  

 

  



ชั้นที่ 5 : - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

 

 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณม์งกุฎไทย 

 

 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ส าหรับบุรุษ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยส าหรับสตรี 
 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา และแพรแถบอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย แต่ไม่มีดอกไม้จีบ ใช้ประดับที่อกเสื้อ
เบื้องซ้าย  
  
ส าหรับพระราชทานสตร ี ตัวเหรียญเหมือนที่พระราชทานฝ่ายหน้า แต่แพรแถบเปลี่ยนเป็นผูกรูปแมลงปอ ใช้ประดับ
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

  



ชั้นที่ 6 : - เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) 

 

 

เหรียญทองมงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

เหรียญทองมงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกฎุไทย 

 

เหรียญทองมงกุฎไทย 
 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ เป็นเหรียญเงินกะไหล่ทอง ลักษณะกลม ด้านหน้าเป็นรูปพระมหามงกุฎ ในลายหว่านล้อม 
ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. เบื้องบนมีจุลมงกุฎห้อยกับแพรแถบ ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร ประดับที่
อกเสื้อเบื้องซ้าย 
  
ส าหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานบุรุษ แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ใช้ประดับเสื้อ
ที่หน้าบ่าซ้าย  

 

  



ชั้นที่ 7 : - เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 

 

 

เหรียญเงินมงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

เหรียญเงินมงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกฎุไทย 

 

เหรียญเงินมงกุฎไทย ส าหรับบุรุษ 
 

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ เป็นเหรียญเงิน ลักษณะ ลวดลาย และแพรแถบ เหมือนอย่างเหรียญทอง 
ส าหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานบุรุษ แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ใช้ประดับเสื้อ
ที่หน้าบ่าซ้าย เช่นเดียวกัน  

 

  



ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม.  และเหรียญราชอสิริยาภรณ ์

  พลเรือน 

 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับ
ดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่
สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม 
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า  

บุรุษ (เต็มยศ)  

 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวง
ตรา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย 
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ า
กว่าดวงตรา ท.ม.เยื้องไปทางซ้าย  

สตรี (เต็มยศ)  

 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอแพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับ
ดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดจากรังดุมเม็ดท่ีสองโดยให้
อยู่ใต้ดุม 
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
                  (เหมือนเต็มยศ) 

บุรุษ (ครึ่งยศ)  



 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวง
ตรา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ า
กว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
                  (เหมือนเต็มยศ) 

สตรี (ครึ่งยศ)  
 

  



ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ 
พลเรือน 

 

ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย 
ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่าง
กับดุมเม็ดแรก 
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

 บุรุษ (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ป.ม.  ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขาวเฉียงลงซ้าย 
ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับทีห่น้าบ่าเสื้อ เบื้อง
ซ้าย 
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ า
กว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 

สตรี (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับ
ดุมเม็ดแรก 
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ (ครึ่งยศ)   
 



 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ เบื้อง
ซ้าย 
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ า
กว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 

สตรี (ครึ่งยศ) 
 

 

  



ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ ์
พลเรือน 

 

ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
ดารา ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ  (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
ดารา ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ป.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 

สตรี (เต็มยศ) 
 

 

ดารา ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
                  (ไม่สวมสายสะพาย) 

บุรุษ (ครึ่งยศ)   
 



 

ดารา ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ป.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 
                  (ไมส่วมสายสะพาย) 

สตรี (ครึ่งยศ) 
 

 

  



ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ ์
พลเรือน 

 

ดวงตรา ม.ว.ม.  ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ว.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ป.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ว.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 

สตรี (เต็มยศ) 
 

 

ดารา ม.ว.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ว.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ (ครึ่งยศ) 
 



 

ดารา ม.ว.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ป.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ว.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 

สตรี (ครึ่งยศ) 
 

 

  



ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ ์
พลเรือน 

 

ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 

สตรี (เต็มยศ) 
 

 

ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า  
                      (ไม่สวมสายสะพาย) 

บุรุษ (ครึ่งยศ) 
 



 

ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 
                      (ไม่สวมสายสะพาย) 

สตรี (ครึ่งยศ) 
 

 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอสิริยาภรณ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
หลายฉบับไดกําหนดไวซึ่งพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยท่ีจะทรงเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประกอบกับป จจุ บันยั งมิ ได กํ าหนดหลั ก เกณฑ ท่ี ชั ด เ จนและรวบรวมกรณี ท่ี จะ เ รี ยกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณไวเปนระเบียบแนนอน  สมควรกําหนดหลักเกณฑและวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวเพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป  ท้ังนี้  สํานักนายกรัฐมนตรีไดนําความกราบบังคมทูล 
พระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้   
“เครื่องราชอิสริยาภรณ”  หมายความวา  เครื่องราชอิสริยาภรณไทยและเหรียญราชอิสริยาภรณไทย  

แตไมรวมถึงเหรียญรัตนาภรณและเหรียญราชรุจิ   
“ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ”  หมายความวา  ผูซึ่งมีรายชื่อเปนผูไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณตามที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ”  หมายความวา  การดําเนินการถอนชื่อผูไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณออกจากรายชื่อผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ตามประกาศ 
สํ านั กนายกรั ฐมนตรี   และ เรี ยก เครื่ อ งร าชอิสริ ย าภรณ   รวมทั้ งประกาศนี ย บัตรกํ ากั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับพระราชทานคืน 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๕ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณจากผูไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณรายใด  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และดําเนินการเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณคืนตอไป 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุแหงการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณตามขอ  ๗  ใหดําเนินการ
เรียกคืนทุกชั้นตรา  เวนแตกรณีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณแตเพียง
บางชั้นตรา 

ขอ ๗ เหตุแหงการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ  มีดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหประหารชีวิต 
(๒) เปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๓) เปนผูตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  หรือเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

(๔) เปนผูถูกลงโทษไลออก  ปลดออก  หรือใหออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น  โดยคําสั่งอันถึงที่สุด 

(๕) เปนผูถูกลงโทษไลออก  ปลดออก  หรือใหออกเพราะกระทําผิดวินัยจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  โดยคาํสั่งอันถึงที่สุด 

(๖) เปนผูถูกถอดถอนออกจากตําแหนงที่ดํารงอยูเพราะมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ  สอไป
ในทางทุจริตตอหนาที่  สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  สอวากระทําความผิด 
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  หรือจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๗) เปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลายทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
(๘) เปนผูประพฤติตนไมสมเกียรติหรือนําเครื่องราชอิสริยาภรณไปใชในกรณีไมสมควร 
ขอ ๘ เมื่อผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณรายใดมีกรณีท่ีตองถูกเรียกคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณตามขอ  ๗  ใหสวนราชการตนสังกัดหรือสวนราชการที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานและประวัติ 
การไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของผูนั้นเพื่อสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเรื่องแลวหรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร  
ใหเสนอรายชื่อพรอมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีสมควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืน



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เสนอรายชื่อและชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนไปยัง
สํานักราชเลขาธิการ  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหเรียกคืนแลว  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป 

ขอ ๙ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุ เบกษาตามขอ   ๘   แลว   ใหสํ านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจงใหสวนราชการตนสังกัดของผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือ 
สวนราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  ดําเนินการ 
เรียกเครื่องราชอิสริยาภรณคืนจากผูไดรับพระราชทานหรือทายาทของผูไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  แลวแตกรณี  โดยพลัน  หากผูไดรับพระราชทานหรือทายาทของผูไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไมสามารถสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณดวยประการใด  ๆ  ใหใช
ราคาตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีท่ีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณรายใดซึ่งมีเหตุท่ีจะตองถูกเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณแลวไดวายชนมลง  ใหดําเนินการเรียกคืนโดยพลัน  

ขอ ๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  โดยใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
เกี่ยวกับปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้  หากไมไดขอยุติใหนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การกําหนดราคาชดใช้แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
 

 

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับ
พระราชทานชั้นตราสูงขึ้น  หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ 
ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  หรือในกรณีที่ทรงเรียกเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณี  
แต่ไม่สามารถนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้  จะต้องใช้ราคาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๓๓  อนุมัติหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก  
๓  ปี  และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗  (๔)  ได้บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  
แบบแผน  นโยบาย  หรือการตีความ  ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง  ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศการกําหนดราคาชดใช้แทน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  
ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒0  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



บัญชีราคาชดใชแ้ทนเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 
ตั้งแต่วนัที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

 

ลําดบัที ่ รายการ ราคาชดใช้ 
(บาท) 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า  ฝ่ายหน้า  
๑ ปฐมจุลจอมเกล้า   3,121,798  
๒ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ      586,998  
๓ ทุติยจุลจอมเกล้า      362,504  
๔ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ      278,550  
๕ ตติยจุลจอมเกล้า      257,474  
๖ ตติยานุจุลจอมเกล้า       60,888  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า  ฝ่ายใน  
๗ ปฐมจุลจอมเกล้า   1,378,302  
๘ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ      380,688  
๙ ทุติยจุลจอมเกล้า      329,894  

๑๐ ตติยจุลจอมเกล้า      244,982  
๑๑ จตุตถจุลจอมเกล้า       61,884  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชดิชยูิ่งช้างเผือก  
๑๒ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก          บุรุษ      41,560  
๑๓ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก          สตรี      32,382  
๑๔ ประถมาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ      28,658  
๑๕ ประถมาภรณ์ช้างเผือก สตรี      22,618  
๑๖ ทวีติยาภรณช์้างเผือก บุรุษ      13,682  
๑๗ ทวีติยาภรณช์้างเผือก สตรี      11,420  
๑๘ ตริตาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ        6,518  
๑๙ ตริตาภรณ์ช้างเผือก สตรี        6,080  
๒๐ จัตุรถาภรณช์้างเผือก บุรุษ        3,326  
๒๑ จัตุรถาภรณช์้างเผือก สตรี        3,694  
๒๒ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ        3,152  
๒๓ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก สตรี        3,494  
๒๔ เหรียญทองชา้งเผือก บุรุษ        2,414  
๒๕ เหรียญทองชา้งเผือก สตรี        2,786  
๒๖ เหรียญเงินชา้งเผือก บุรุษ        2,324  
๒๗ เหรียญเงินชา้งเผือก สตรี        2,668  



ล าดับที่ รายการ 
ราคาชดใช้ 

(บาท) 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย  

๒๘  มหาวชิรมงกุฎ บุรุษ      55,516  
๒๙  มหาวชิรมงกุฎ สตรี      43,316  
๓๐  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ      27,240  
๓๑  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย สตรี      20,834  
๓๒  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ      12,216  
๓๓  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย สตรี        9,282  
๓๔  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ        4,900  
๓๕  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย สตรี        4,318  
๓๖  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ        3,326  
๓๗  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย สตรี        3,694  
๓๘  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ        3,152  
๓๙  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย สตรี        3,494  
๔๐  เหรียญทองมงกุฎไทย บุรุษ        1,994  
๔๑  เหรียญทองมงกุฎไทย สตรี        2,420  
๔๒  เหรียญเงินมงกุฎไทย บุรุษ        1,976  
๔๓  เหรียญเงินมงกุฎไทย สตรี        2,364  

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคณุาภรณ์  
๔๔  ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ      34,278  
๔๕  ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ สตรี      30,216  
๔๖  ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ      17,820  
๔๗  ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ สตรี      14,014  
๔๘  ตติยดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ        8,116  
๔๙  ตติยดิเรกคุณาภรณ์ สตรี        7,080  
๕๐  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ        4,464  
๕๑  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ สตรี        4,508  
๕๒  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ        4,396  
๕๓  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ สตรี        4,442  
๕๔  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ        3,650  
๕๕  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ สตรี        3,706  
๕๖  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ        3,672  
๕๗  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ สตรี        3,732  

    



ล าดับที่ รายการ 
ราคาชดใช้ 

(บาท) 
 เหรียญราชอิสริยาภรณ์  

๕๘  เหรียญพิทักษ์เสรีชน            710  
๕๙  เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทหาร         3,114  
๖๐  เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษ        3,114  
๖๑  เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน สตร ี        4,064  
๖๒  เหรียญราชการชายแดน            682  
๖๓  เหรียญจักรมาลา         2,434  
๖๔  เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ        2,284  
๖๕  เหรียญจักรพรรดิมาลา สตรี        2,664  

 


