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การจัดการความรู้ (Knowledge Mamagement)
เรื่อง การรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1. การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้ารับ
พระราชทาน จากผู้แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือน
พฤษภาคมของปี ต่อจากปีที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 จะเข้าเฝ้ารับพระราชทานในเดือนมีนาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561
2. การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะ
จัดสรรให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานหลังจากมีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาแล้วประมาณ 2 ปี โดยจัดสรรเป็น
อัตราส่วน นอกจากเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ได้รับเต็มจานวน และไม่ต้องส่งคืน สามารถเก็บไว้ให้
ทายาทต่อไปได้
2.1 การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะแจ้งกาหนดให้ไปรับที่สานักกษาปณ์ (หรือตามที่สลค.กาหนด) เมื่อรับเครื่องราชฯ แล้ว นามาจ่ายให้แก่ผู้ที่
ได้รับพระราชทาน ในปีนั้น ๆ เป็นอัตราส่วนหรือจะเก็บไว้เป็นกองกลาง เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดยืมประดับ
ในงานพระราชพิธี จ่ายเครื่องราชฯ ดังกล่าวให้ผู้ใดไป ต้องทาบัญชีรายชื่อให้ผู้ที่รับไปลงลายมือชื่อรับตาม
แบบฟอร์ม (คร.1) ที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด จานวน 2 ฉบับ แล้วจัดส่งให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ และหน่วยงานต้นสังกัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
2.2 การส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลเดียวกันสูงขึ้น ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องราชฯ ต้องแจ้งให้ข้าราชการในสังกัด
ส่งคืนเครื่องราชฯ ชั้นรอง แล้วรวบรวมจัดทาบัญชีรายละเอียดของผู้ที่ส่งคืน และระบุชั้นตราเครื่องราชฯ ตาม
แบบฟอร์ม ทฐ.3
การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายเมื่อหน่วยงาน
เสนอขอพระราชทานฯ ให้กับข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ของปีที่เสนอขอพระราชทานและนาประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม ของปีต่อไป เช่น เสนอขอพระราชทานประจาปี
2560 มีสิทธิได้รับพระราชทานวันที่ 5 ธันวาคม 2560 จะนารายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือน
กรกฏาคม 2561
- ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จะแจ้งกาหนดให้หน่วยงานต่างๆ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี 2560 ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 เป็น
อัตราส่วน สาหรับเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ได้รับเต็มจานวนตามสิทธิและไม่ต้องส่งคืน
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- รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว หน่วยงานต้องรวบรวมรายชื่อของข้าราชการที่ได้รับ
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มขอรับเครื่องราชฯ (คร.1) ที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกาหนด จานวน 2 ชุด แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจานวน 1 ชุด เก็บไว้ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเป็นหลักฐาน จานวน 1 ชุด ส่วนเครื่องราชฯ ที่จัดสรรให้เป็นอัตราส่วนจะมอบให้ข้าราชการใน
สังกัดหรือเก็บไว้สารองเป็นกองกลาง เพื่อให้ข้าราชการในหน่วยงานขอยืมประดับเมื่อมีงานพระราชพิธีต่างๆ
ก็ได้
- การรั บใบประกาศเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์ ผู้ที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จะได้รับใบประกาศกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกคน จะทยอยจ่ายให้ เมื่อสานักอาลักษณ์และเครื่องราชฯ
เขียนในใบ
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ พระราชทานเพื่อเป็ น บาเหน็ จ ความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสู งยิ่งแก่ผู้ ได้รับ
พระราชทาน ดังนั้น เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใดแล้ว
บุคคลนั้นย่อมมีหน้าที่ในการธารงไว้ซึ่งคุณงามความดีและคุณค่าแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากนั้นยัง
ต้องปฏิบั ติตามบทบั ญญัติของกฏหมายที่บัญญัติให้ ผู้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ต้องส่ งคื น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในกรณีต่างๆ หากไม่สามารถส่งคืนเครื่องราช อิสริยาภรณ์ได้ด้วยประการใดๆ จะต้อง
ใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกาหนด
1. กรณีที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฏหมาย
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่างๆ (ยกเว้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่ง
ราชมิตราภรณ์) กฏหมายบัญญัติการที่ต้องส่งคืนไว้ ซึ่งสรุปโดยรวมได้เป็น 3 กรณี คือ กรณีวายชนม์ กรณี
ได้รั บพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ชั้นสู งขึ้น และกรณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้เรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.1 กรณี ว ายชนม์ กฏหมายเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ห ลายฉบั บ โดยเฉพาะ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จุ ล จอมเกล้ า เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ งช้ า งเผื อ ก
และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ได้บัญญัติให้เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ให้ผู้รับมรดก
จะต้องส่งคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นวายชนม์ กรณีผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์วายชนม์ หากผู้วายชนม์ได้รับ
พระราชทานชั้นตราเดียว ทายาทของผู้ ได้รับพระราชทานไม่ต้องส่ งคืนเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ดังกล่ าว
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534 มิได้
บัญญัติให้ต้องส่งคืน
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1.2 กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มี
กฏหมายบัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
เช่ น
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จุ ล จอมเกล้ า เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นในตระกูลใดต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นรองในตระกูลนั้ น เช่น ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ต.ม. และต.ช. ต่อมาได้รับ
พระราชทานชั้น ท.ม. บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องส่งคืนชั้น ต.ม. ซึ่งเป็นชั้นรองของชั้น ท.ม. และเมื่อได้รับ
พระราชทานชั้น ท.ช. บุคคลนั้นต้องส่งคืนชั้น ต.ช. ซึ่งเป็นชั้นรองของชั้น ท.ช.
1.3 กรณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายความว่า การดาเนินการถอนชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออก
จากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี และเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสิรยาภรณ์คืนด้วย
เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 7 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดาเนินการรวบรวม
เอกสารหลั ก ฐานและประวั ติ ก ารได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ข องผู้ นั้ น ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้ว สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะส่งเรื่องไปยังสานักราชเลขาธิการ เพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืน และ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ได้รั บ
พระราชทานเครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ห รื อหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเรียกเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์คื น
โดยพลัน
2. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีอื่น ๆ
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความประสงค์ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย
ไม่ใช่กรณีที่ต้องส่งคืนตามกฏหมาย เช่น กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่
ประสงค์จะเก็บไว้เนื่องจากไม่ได้ใช้ประดับแล้ว สามารถส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ทั้งโดยการส่งคืนผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด และการส่งคืนโดยตรงที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3. การตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะรับคืน
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณารับคืนเฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีสภาพที่
สมบูรณ์เท่านั้น หากเป็นกรณีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชารุดหรือเสียหายตามสภาพอันเกิดจากการใช้เพียง
เล็กน้อย เช่น ลงยาสีแตกหรือกะเทาะหรือสึกหรอส่วนหนึ่งส่วนใด สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณา
รั บ คื น ได้
ทั้ ง นี้ จะไม่ รั บ คื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ ไ ม่ ค รบตามลั ก ษณะหรื อ องค์ ป ระ กอบของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่กฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละตระกูลบัญญัติไว้
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กรณีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะส่งคืนมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน เนื่องจากบางส่วนของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูญหาย ผู้ได้รับพระราชทานหรือส่วนราชการต้นสังกัดของผู้นั้นสามารถทาหนังสือถึง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งความประสงค์ขอให้พิจารณาดาเนินการซ่อม (จัดสร้างส่วนที่สูญหาย) ได้โดย
ให้ระบุด้วยว่าผู้ได้รับพระราชทานจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และเมื่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งให้สานัก
กษาปณ์ กรมธนารักษ์ หรือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดาเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานไปชาระราคาค่าซ่อมแซมและจะดาเนินการรับคืนต่อไป
กรณีที่ส่วนราชการรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทของผู้
ได้รับพระราชทาน ขอให้ตรวจสอบความแท้จริงของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเบื้องต้นว่ามีสัญลักษณ์ของผู้ผลิต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ตัวเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ ทั้งนี้ ในอดีตสานักเลขาธิการคณะรั ฐมนตรีได้จ้างให้
เอกชนที่มีฝีมือในด้านนี้เป็นผู้สร้าง เช่น ร้าน ท.ประดิษฐ์ ไทยนคร ธีระชัยการช่าง ประเสริฐศิลป์ รัตนกาญจน์
สหศิลป์ สัมพันธ์อาภรณ์ แสงมณี เฮงหลี เป็นต้น นอกจากนี้ให้พิจารณาวัสดุที่ใช้สร้าง น้าหนัก สี และขนาด
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย ปัจจุบันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดสร้างจะมี
อักษรย่อ “สลค” และเลข พ.ศ. ที่ผลิตอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่างไรก็ตาม หากส่วน
ราชการใดมีข้อสงสัย ในเรื่องความแท้จริ งของเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ที่จะรับคืนติดต่อสอบถามได้ที่ส านัก
อาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และควรติดชื่อของผู้ได้รับพระราชทานไว้
กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืนด้วย
4. วิธีการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.1 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยผ่านส่วน
ราชการต้นสังกัดให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดทาหนังสือถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีบัญชีแนบท้าย
ซึ่ ง ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ค าน าหน้ า ชื่ อ ชื่ อ ตั ว และชื่ อ สกุ ล ของผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทาน ชั้ น ตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืน หรือในกรณีที่ชดใช้ราคาให้ระบุชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และจานวนเงิน
ชดใช้ด้วยและนาหนังสือมาพร้อมกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะส่งคืนหรือเงินชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปที่สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของสานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบชั้นตรา จานวน
และคว ามแท้ จ ริ ง ของเครื่ อ งราช อิ ส ริ ย าภรณ์ ห รื อ ตรวจสอบจ านว นเงิ น ชดใช้ กั บ ราคาชดใช้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนแล้ว จะออกใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่กรณี
ให้แก่ส่วนราชการที่ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งคืน
4.2 การส่งคืนหรือชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตนเองหรือทายาทให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาททาหนังสือถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กรณีไม่ได้
ทาหนังสือ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดเตรียมเอกสารให้กรอกรายละเอียดในการส่งคืนในแบบ ทฐ.
พร้อมนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะต้องส่งคืนหรือชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปที่สานักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
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(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของสานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบชั้นตรา จานวน
และความแท้ จ ริ ง ของเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ หรื อ ตรวจสอบจ านวนเงิ น ชดใช้ กั บ ราคาชดใช้ เ ครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์ครบถ้วนแล้ว จะออกใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่กรณีให้แก่ ผู้ได้รับ
พระราชทานหรือทายาทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งคืน
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อได้รับพระราชทาน
ชั้นตราที่ต้องส่งคืน
บ.ม.
บ.ช.
จ.ม.
บ.ม.
จ.ช.
บ.ช.
ต.ม.
จ.ม.
ต.ช.
จ.ช.
ท.ม.
ต.ม.
ท.ช.
ต.ช.
ชั้นสายสะพาย
เมื่อได้รับพระราชทาน
ชั้นตราที่ต้องส่งคืน
ป.ม.
ท.ม.
ป.ช.
ท.ช.
ม.ว.ม.
ป.ม.
ม.ป.ช.
ป.ช.
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