การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลักเกณฑ์การส่งคืน
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ.๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ.๒๔๘๔ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องส่งคืนชั้นรอง เมื่อได้เลื่อนชั้นตราสูงขึ้น หากไม่สามารถนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ อนุมัติ
หลักการกํ าหนดให้มี การปรับราคาใหม่ทุ ก ๓ ปี ปั จจุบันราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิ สริยาภรณ์ เป็ นไปตาม
ประกาศสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้ แ ทนเครื่องราชอิ ส ริยาภรณ์ ที่ ไม่ สามารถส่ งคื น
ตามกฎหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติในการส่งคืน
- กรณีนําส่งคืนด้วยตนเอง ส่งคืนได้ที่สํานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายในทําเนียบรัฐบาล
- กรณีฝาก จนท. นําส่ง ฝากให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยนําส่งได้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ
สม. ยินดีให้บริการ (ไม่รับส่งคืนกรณีตรวจสอบพบว่าเป็นของปลอม หรือส่งคืนไม่ครบชุดของแต่ละชั้นตรา)
- เมื่อส่งคืนแล้ว ให้สําเนาใบรับคืนเครื่องราช ฯ ที่ได้รับจาก สลค. ส่งให้กําลังพลของหน่วย
เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานในสมุดประวัติรับราชการ
การปฏิบัติในกรณีไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราช ฯ
- ตรวจสอบประวัติของตนเองว่าได้รับเครื่องราช ฯ ชั้นใดบ้าง และชั้นใดที่ไม่ได้รับการจ่าย
เครื่องราช ฯ จาก ต้นสังกัด
- กรณีไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราช ฯ ต้องให้หน่วยต้นสังกัด (ขณะที่ได้รับเครื่องราช ฯ ในแต่ละ
ชั้นตรา) ออกหนังสือรับรองว่าไม่ได้จ่ายให้กับตน เพื่อแจ้งให้ สม. ดําเนินการต่อไป (ถ้าไม่ได้สังกัด สป. ให้ประสาน
สบ.ทหาร, สบ.ทบ., กพ.ทร., กพ.ทอ. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบ)
- หากไม่มีการรับรองประวัติให้ถูกต้อง จะมีผลกระทบเมื่อมีการเรียกคืนเครื่องราช ฯ หรือมีผล
ต่อทายาทเมื่อเจ้าตัวถึงแก่กรรม
- สามารถตรวจสอบประวัติการได้รับและส่งคืนเครื่องราช ฯ ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ http://www.thanundon.soc.go.th/FrmloginUser.aspx
กรณีไม่สามารถส่งคืนเครื่องราช ฯ ตามที่กฎหมายกําหนด
- หากไม่ส ามารถส่งคืนเครื่องราช ฯ ได้ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ต้ องชดใช้ราคาแทนเครื่องราช ฯ
เป็นเงินตามราคาที่กําหนด
- ราคาเครื่องราช ฯ ของแต่ละชั้นตรา
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) บุรุษ ราคา ๔๑,๕๖๐ บาท/สตรี ราคา ๓๒,๓๘๒ บาท
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) บุรุษ ราคา ๕๕,๕๑๖ บาท/สตรี ราคา ๔๓,๓๑๖ บาท
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) บุรุษ ราคา ๒๘,๖๕๘ บาท/สตรี ราคา ๒๒,๖๑๘ บาท
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) บุรุษ ราคา ๒๗,๒๔๐ บาท/สตรี ราคา ๒๐,๘๓๔ บาท
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) บุรุษ ราคา ๑๕,๖๐๐ บาท/สตรี ราคา ๑๒,๓๑๖ บาท
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) บุรุษ ราคา ๑๖,๖๖๔ บาท/สตรี ราคา ๑๑,๖๑๒ บาท
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) บุรุษ ราคา ๖,๖๙๖ บาท/สตรี ราคา ๕,๙๓๔ บาท
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) บุรุษ ราคา ๖,๔๐๖ บาท/สตรี ราคา ๕,๐๙๖ บาท
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) บุรุษ ราคา ๓,๔๙๖ บาท/สตรี ราคา ๓,๗๐๘๕ บาท

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) บุรุษ ราคา ๓,๔๙๖ บาท/สตรี ราคา ๓,๗๐๘๕ บาท
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) บุรุษ ราคา ๓,๓๓๒ บาท/สตรี ราคา ๓,๕๒๒ บาท
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) บุรุษ ราคา ๓,๓๓๒ บาท/สตรี ราคา ๓,๕๒๒ บาท
เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) บุรุษ ราคา ๒,๔๑๔ บาท/สตรี ราคา ๒,๗๘๖ บาท
เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) บุรุษ ราคา ๑,๙๙๔ บาท/สตรี ราคา ๒,๔๒๐ บาท
การติดต่อสอบถามข้อมูล
- สํานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ทําเนียบรัฐบาล)
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๖, ๔๒๗
- แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กบพ.สกพ.สม. โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๒๖๒๗ โทร.ทหาร ๕๒๕๒๓๕๓
- สบ.ทหาร
โทร. ๐๒ ๕๗๒ ๑๘๓๐
- สบ.ทบ.
โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๘๓๐๑
- กพ.ทร.
โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๔๖๗๒
- กพ.ทอ.
โทร. ๐๒ ๕๓๔ ๑๒๓๙ – ๔๐

