
๑๔ 
 

การรับและสง่คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

การรบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ แบ่งออกเปน็ ๒ กรณี คือ 
๑. การรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้ารับ 

พระราชทาน จากผู้แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือน
พฤษภาคมของปี ต่อจากปีที่มีรายช่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น มีรายช่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๘ จะเข้าเฝ้ารับพระราชทานในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

๒. การรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะจัดสรรให้ผู้ 
ที่ได้รับพระราชทานหลังจากมีรายช่ือในราชกิจจานุเบกษาแล้วประมาณ ๒ ปี โดยจัดสรรเป็นอัตราส่วน 
นอกจากเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ได้รับเต็มจํานวน และไม่ต้องส่งคืน สามารถเก็บไว้ให้ทายาทต่อไปได้ 

a. การรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จะแจ้งกําหนดให้ไปรับที่สํานักกษาปณ์ (หรือตามที่สลค.กําหนด) เมื่อรับเคร่ืองราชฯ แล้ว นํามาจ่ายให้แก่ผู้ที่
ได้รับพระราชทาน ในปีน้ัน ๆ เป็นอัตราส่วนหรือจะเก็บไว้เป็นกองกลาง เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดยืมประดับ
ในงานพระราชพิธี จ่ายเครื่องราชฯ ดังกล่าวให้ผู้ใดไปต้องทําบัญชีรายช่ือให้ผู้ที่รับไปลงลายมือช่ือรับตาม
แบบฟอร์ม (คร.๑) ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด จํานวน ๒ ฉบับ แล้วจัดส่งให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ และหน่วยงานต้นสังกัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ 

b. การส่งคืน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากได้รับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลเดียวกันสูงขึ้น ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเคร่ืองราชฯ ต้องแจ้งให้ข้าราชการในสังกัด
ส่งคืนเครื่องราชฯ ช้ันรอง แล้วรวบรวมจัดทําบัญชีรายละเอียดของผู้ที่ส่งคืน และระบุช้ันตราเคร่ืองราชฯ ตาม
แบบฟอร์ม ทฐ.๓  
 
การรบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณช์ั้นต่าํกว่าสายสะพาย 
 ข้าราชการท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันตํ่ากว่าสายสะพายเมื่อหน่วยงานเสนอขอ
พระราชทานฯ ให้กับข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศ
รายช่ือผู้ที่ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ของปีที่เสนอขอพระราชทานและนําประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม ของปีต่อไป เช่น  เสนอขอพระราชทานประจําปี ๒๕๔๗ มีสิทธิ
ได้รับพระราชทานวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จะนํารายช่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนกรกฏาคม ๒๕๔๘ 
 -ประกาศรายช่ือในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สํานักอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จะแจ้ง
กําหนดให้หน่วยงานต่างๆ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี ๒๕๔๗ ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ เป็น
อัตราส่วน สําหรับเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ได้รับเต็มจํานวนตามสิทธิและไม่ต้องส่งคืน 
 -รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว หน่วยงานต้องรวบรวมรายช่ือของข้าราชการท่ีได้รับเหรียญ
จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  ลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มขอรับเคร่ืองราชฯ (คร.๑) ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กําหนด จํานวน ๒ ชุด แล้วส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจํานวน ๑ ชุด เก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
เป็นหลักฐาน จํานวน ๑ ชุด ส่วนเครื่องราชฯ ที่จัดสรรให้เป็นอัตราส่วนจะมอบให้ข้าราชการในสังกัดหรือเก็บ
ไว้สํารองเป็นกองกลาง เพ่ือให้ข้าราชการในหน่วยงานขอยืมประดับเมื่อมีงานพระราชพิธีต่างๆ ก็ได้ 
 -การรับใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ผู้ที่มีรายช่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะได้รับใบ
ประกาศกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทุกคน จะทยอยจ่ายให้ เมื่อสํานักอาลักษณ์และเครื่องราชฯ เขียนในใบ



๑๕ 
 

 
การส่งคืนเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นเคร่ืองหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเพ่ือเป็นบําเหน็จความชอบและเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงย่ิงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 
ดังน้ัน เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใดแล้ว บุคคลน้ันย่อมมี
หน้าที่ในการธํารงไว้ซึ่งคุณงามความดีและคุณค่าแห่งเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ นอกจากน้ันยังต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฏหมายที่บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ในกรณี ต่างๆ  หากไม่สามารถส่งคืนเค ร่ืองราช  อิส ริยาภรณ์ได้ ด้วยประการใดๆ  จะต้องใช้ราคา
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีทางราชการกําหนด 

๑.  กรณีที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฏหมาย 
การส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่างๆ (ยกเว้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลย่ิงราช            

มิตราภรณ์) กฏหมายบัญญัติการที่ต้องส่งคืนไว้ ซึ่งสรุปโดยรวมได้เป็น ๓ กรณี คือ กรณีวายชนม์ กรณีได้รับ
พระราชทานเค ร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ช้ันสู งขึ้น  และกรณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ เรียกคืน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

๑.๑  กรณีวายชนม์ 
กฏหมายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หลายฉบับ โดยเฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฏไทย ได้
บัญญัติให้เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ให้ผู้รับมรดกจะต้องส่งคืนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ันวายชนม์ 
  กรณีผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์วายชนม์ 
หากผู้ ว ายชนม์ ไ ด้ รั บพระราชทาน ช้ันตรา เ ดียว  ทายาทของผู้ ไ ด้ รั บพระราชทานไม่ ต้องส่ งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรก
คุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔ มิได้บัญญัติให้ต้องส่งคืน 
      ๑.๒  กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้น 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีกฏหมายบัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ัน
สูงขึ้นต้องส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันรอง เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์หากได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงขึ้นในตระกูลใดต้องส่งคืน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันรองในตระกูลนั้น เช่น ผู้ที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ัน ต.ม. และ 
ต.ช. ต่อมาได้รับพระราชทานช้ัน ท.ม. บุคคลน้ันมีหน้าที่ต้องส่งคืนช้ัน ต.ม. ซึ่งเป็นช้ันรองของช้ัน ท.ม. และ
เมื่อได้รับพระราชทานช้ัน ท.ช. บุคคลน้ันต้องส่งคืนช้ัน ต.ช. ซึ่งเป็นช้ันรองของช้ัน ท.ช. 
      ๑.๓ กรณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  การเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ หมายความว่า การดําเนินการถอนช่ือผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออกจากรายช่ือผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี และเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสิรยาภรณ์คืนด้วย 



๑๖ 
 
  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่จะต้องดําเนินการรวบรวม
เอกสารหลักฐานและประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ น้ันส่งเรื่องไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้ว สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะส่งเร่ืองไปยังสํานักราชเลขาธิการ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน                
พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต่อไป เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืน และ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ได้รับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนโดย
พลัน 

๒. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีอ่ืน ๆ  
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความประสงค์ส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โดย 

ไม่ใช่กรณีที่ต้องส่งคืนตามกฏหมาย เช่น กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่
ประสงค์จะเก็บไว้เน่ืองจากไม่ได้ใช้ประดับแล้ว สามารถส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ทั้งโดยการส่งคืนผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด และการส่งคืนโดยตรงที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓. การตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะรับคืน 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณารับคืนเฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ 

เท่าน้ัน หากเป็นกรณีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชํารุดหรือเสียหายตามสภาพอันเกิดจากการใช้เพียงเล็กน้อย เช่น 
ลงยาสีแตกหรือกะเทาะหรือสึกหรอส่วนหน่ึงส่วนใด สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณารับคืนได้ ทั้งน้ี 
จะไม่รับคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่ครบตามลักษณะหรือองค์ประกอบของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่กฏหมาย
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แต่ละตระกูลบัญญัติไว้ 
      กรณีเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่จะส่งคืนมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน เน่ืองจากบางส่วนของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูญหาย ผู้ได้รับพระราชทานหรือส่วนราชการต้นสังกัดของผู้น้ันสามารถทําหนังสือถึง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งความประสงค์ขอให้พิจารณาดําเนินการซ่อม (จัดสร้างส่วนที่สูญหาย) ได้โดย
ให้ระบุด้วยว่าผู้ได้รับพระราชทานจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และเมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งให้สํานัก
กษาปณ์ กรมธนารักษ์ หรือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดําเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานไปชําระราคาค่าซ่อมแซมและจะดําเนินการรับคืนต่อไป 
      กรณีที่ส่วนราชการรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทของผู้ได้รับ
พระราชทาน ขอให้ตรวจสอบความแท้จริงของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเบื้องต้นว่ามีสัญลักษณ์ของผู้ผลิต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ตัวเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ ทั้งน้ี ในอดีตสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จ้างให้
เอกชนที่มีฝีมือในด้านนี้เป็นผู้สร้าง เช่น ร้าน ท.ประดิษฐ์ ไทยนคร ธีระชัยการช่าง  ประเสริฐศิลป์ รัตนกาญจน์ 
สหศิลป์ สัมพันธ์อาภรณ์ แสงมณี เฮงหลี เป็นต้น นอกจากน้ีให้พิจารณาวัสดุที่ใช้สร้าง นํ้าหนัก สี และขนาด
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย ปัจจุบันเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดสร้างจะมี
อักษรย่อ “สลค” และเลข พ.ศ. ที่ผลิตอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่างไรก็ตาม หากส่วน
ราชการใดมีข้อสงสัยในเร่ืองความแท้จริงของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะรับคืนติดต่อสอบถามได้ที่สํานัก
อาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และควรติดช่ือของผู้ได้รับพระราชทานไว้
กับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืนด้วย 
 



๑๗ 
 

๔.  วิธีการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๔.๑  การส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือชดใช้ราคาแทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์โดยผ่านส่วน 

ราชการต้นสังกัดให้ดําเนินการดังน้ี 
(๑) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดทําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีบัญชีแนบท้าย 

ซึ่ งระบุรายละเ อียดเกี่ ยวกับคํานําหน้า ช่ือ  ช่ือ ตัว  และช่ือสกุลของผู้ ไ ด้รับพระราชทาน  ช้ันตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืน หรือในกรณีที่ชดใช้ราคาให้ระบุช้ันตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และจํานวนเงิน
ชดใช้ด้วยและนําหนังสือมาพร้อมกับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่จะส่งคืนหรือเงินชดใช้ราคาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ไปที่สํานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 

(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ของสํานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบช้ันตรา จํานวน  
และความแท้ จ ริ งของ เครื่ อ ง ราช อิสริ ย าภรณ์หรื อตรวจสอบจํ านวน เ งินชดใ ช้กั บราคาชดใ ช้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนแล้ว จะออกใบรับคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่กรณี 
ให้แก่ส่วนราชการที่ส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งคืน 

๔.๒ การส่งคืนหรือชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตนเองหรือทายาทให้ดําเนินการดังน้ี 
(๑) ให้ผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาททําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กรณีไม่ได้ 

ทําหนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดเตรียมเอกสารให้กรอกรายละเอียดในการส่งคืนในแบบ ทฐ. 
พร้อมนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะต้องส่งคืนหรือชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปที่สํานักอาลักษณ์และ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 

(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ของสํานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบช้ันตรา จํานวน  
และความแท้ จ ริ งของ เครื่ อ ง ราช อิสริ ย าภรณ์หรื อตรวจสอบจํ านวน เ งินชดใ ช้กั บราคาชดใ ช้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนแล้ว จะออกใบรับคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่กรณี 
ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งคืน 
 

การส่งคืนเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์
เม่ือได้รบัพระราชทาน ชั้นตราทีต่้องส่งคนื 
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