
 
ที่  นร  ๐๕๐๘/ว(ท) ๕๕๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ทําเนยีบรฐับาล  กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

      ๒๘  มกราคม  ๒๕6๔ 
 

เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ประจําปี  ๒๕๖๓ 
 

กราบเรียน/เรียน กระทรวง  กรม  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ 
 ๒. ข้ันตอนการปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรม
  ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๓. แบบบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (แบบ ฐน ๒)  
 ๔. แบบบัญชีรายช่ือผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 ๕. กําหนดการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 

  ตามที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เหรียญจักรมาลา  และเหรียญจักรพรรดิมาลา  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  และผู้กระทําความดีความชอบ 
อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา  และประชาชน  ซ่ึงจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ   
มีความซ่ือสัตย์สุจริต  บําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี  และข้าราชการท่ีดีตามกฎหมายและระเบียบ  
เพ่ือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป  นั้น 
 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ประจําปี  ๒๕๖๓  แล้ว  และบัดนี้  กองกิจการในพระองค์  ๙๐๔  แจ้งว่า  ได้นําความกราบบังคมทูล     
พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ตามท่ีขอพระมหากรุณา  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ 
จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานท่ีที่เหมาะสม  ซ่ึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพาย  และชั้นตํ่ากว่า
สายสะพายของบุคคลบางประเภท  ในราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดร  หมายกําหนดการ  
และข่าวในพระราชสํานัก  เล่ม  ๑๓๘   ตอนพิเศษ  ๑  ข  วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๔  ส่วนชั้นตํ่ากว่า
สายสะพาย  รวมทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  และเหรียญจักรมาลา
และเหรียญจักรพรรดิมาลา  อยู่ระหว่างดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และจะได้แจ้งให้
ทราบต่อไป  ทั้งนี้  ขอให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑. มอบหมายให้ผู้แทนหน่วยงานไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากเจ้าหน้าที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ณ กองกษาปณ์  กรมธนารักษ์  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  
ในวนัและเวลาตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๕  และดําเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานท่ีที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
 

/ ๒. เรียกคนื ... 

ด่วนที่สุด 



- ๒ -  
 

 

 ๒. เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกันคืนจากผู้ได้รับ
พระราชทานเล่ือนชั้นตราสูงข้ึนทุกรายแล้วนําส่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป  ทั้งนี้   
ขอให้กําชับหน่วยงานซ่ึงเป็นต้นสังกัดขอรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองดังกล่าว 
จากผู้ได้รับพระราชทานหรือให้ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองท่ีไม่สามารถ
ส่งคืนได้ก่อน  พร้อมนําหลักฐานการส่งคืนไปแสดงในวันท่ีกําหนดก่อนการรับมอบเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงจะจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทาน
เลื่อนชั้นสูงขึ้นให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ  เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและต้องนํามาใช้หมุนเวียนเพื่อพระราชทานในปีต่อ ๆ  ไป 
 ๓. หากผู้ได้รับพระราชทานรายใดไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นรองในตระกูลเดียวกันหรือไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองดังกล่าว  ขอให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดแจ้งยืนยันโดยนําไปเป็นหลักฐานในวันรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๔. กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นรองหรือชดใช้ราคาแทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เ พ่ิมเติมภายหลังกําหนดการรับมอบ   
ส่วนราชการและหน่วยงานจะต้องรวบรวมส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ต่อไป 
 ๕. ให้ผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงลายมือชื่อในแบบบัญชีผู้ได้รับ 
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (แบบ ฐน ๒)  ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  ๓  แล้วรวบรวมส่งให้ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ผู้ได้รับพระราชทานได้รับการจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 จึงกราบเรียน/เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  จะขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ  (อย่างยิ่ง) 
 
 

(นายธรีะพงษ์  วงศ์ศิวะวลิาส) 
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 
 
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐  ต่อ  186๒ - ๑๘๖๓  
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑ 
www.soc.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  rsrd@soc.go.th 



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การก าหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคนืตามกฎหมาย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 
 

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับ  
พระราชทานชั้นตราสูงขึ้น  หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์  
ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน  แล้วแต่กรณี   
แต่ไม่สามารถน าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้  จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรื อ 
เหรียญราชการนั้น  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๓๓  อนุมัติในหลักการ 
ให้ปรับราคาใหม่ทุก  ๓  ปี  และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗  (๔)   
ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน  นโยบาย  หรือการตีความ  ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ  
เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  ส านักนายกรัฐมนตรี  
จึงออกประกาศก าหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๓



เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  ฝ่ายหน้า
1 ปฐมจุลจอมเกล้า 3,269,354          
2 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 611,258             
3 ทุติยจุลจอมเกล้า 378,588             
4 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 288,724             
5 ตติยจุลจอมเกล้า 259,022             
6 ตติยานุจุลจอมเกล้า 61,588               

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  ฝ่ายใน
7 ปฐมจุลจอมเกล้า 1,402,742          
8 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 400,538             
9 ทุติยจุลจอมเกล้า 345,210             

10 ตติยจุลจอมเกล้า 244,982             
11 จตุตถจุลจอมเกล้า 62,782               

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือก
12 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก         บุรุษ 41,560               
13 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก         สตรี 32,382               
14 ประถมาภรณ์ช้างเผือก          บุรุษ 28,658               
15 ประถมาภรณ์ช้างเผือก          สตรี 23,190               
16 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก             บุรุษ 13,754               
17 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก             สตรี 11,486               
18 ตริตาภรณ์ช้างเผือก             บุรุษ 6,526                 
19 ตริตาภรณ์ช้างเผือก               สตรี 6,528                 
20 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก             บุรุษ 3,326                 
21 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก            สตรี 3,694                 
22 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก           บุรุษ 3,152                 
23 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก           สตรี 3,494                 
24 เหรียญทองช้างเผือก              บุรุษ 2,414                 
25 เหรียญทองช้างเผือก             สตรี 2,786                 
26 เหรียญเงินช้างเผือก              บุรุษ 2,324                 
27 เหรียญเงินช้างเผือก               สตรี 2,668                 

ล าดับท่ี รายการ ราคาชดใช้(บาท)

บัญชีราคาชดใช้แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ท่ีไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป



เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย
28 มหาวชิรมงกุฎ                      บุรุษ 55,516               
29 มหาวชิรมงกุฎ                     สตรี 43,316               
30 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย           บุรุษ 27,240               
31 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย           สตรี 20,834               
32 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย             บุรุษ 13,650               
33 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย             สตรี 10,116               
34 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย              บุรุษ 5,298                 
35 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย               สตรี 5,458                 
36 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย             บุรุษ 3,326                 
37 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย             สตรี 3,694                 
38 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย          บุรุษ 3,152                 
39 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย           สตรี 3,494                 
40 เหรียญทองมงกุฎไทย         บุรุษ 1,994                 
41 เหรียญทองมงกุฎไทย              สตรี 2,420                 
42 เหรียญเงินมงกุฎไทย              บุรุษ 1,976                 
43 เหรียญเงินมงกุฎไทย              สตรี 2,364                 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์
44 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์              บุรุษ 34,374               
45 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์               สตรี 30,304               
46 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์              บุรุษ 17,820               
47 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์              สตรี 14,864               
48 ตติยดิเรกคุณาภรณ์               บุรุษ 8,116                 
49 ตติยดิเรกคุณาภรณ์              สตรี 8,874                 
50 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์             บุรุษ 4,464                 
51 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์             สตรี 4,508                 
52 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์           บุรุษ 4,396                 
53 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์           สตรี 4,442                 
54 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์      บุรุษ 3,650                 
55 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์      สตรี 3,706                 
56 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์       บุรุษ 3,672                 
57 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์      สตรี 3,732                 

ล าดับท่ี รายการ ราคาชดใช้(บาท)



เหรียญราชอิสริยาภรณ์
58 เหรียญพิทักษ์เสรีชน 1,406                 
59 เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  ทหาร 4,022                 
60 เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  พลเรือน บุรุษ 4,022                 
61 เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  พลเรือน สตรี 4,064                 
62 เหรียญราชการชายแดน 682                    
63 เหรียญจักรมาลา 2,434                 
64 เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ 2,284                 
๖๕ เหรียญจักรพรรดิมาลา สตรี 2,664                 

ล าดับท่ี รายการ ราคาชดใช้(บาท)



 
ขั้นตอนปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
หน้าพระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

 
  ๑. ผู้ เข้ ารับพระราชทานเครื่ องราชอิ สริยาภรณ์ ถึ งสถานที่ จั ด พิ ธี รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ือลงทะเบียน  จากนั้น  ให้นั่งประจําที่พร้อมกันเพ่ือรับฟังการชี้แจงและซักซ้อมขั้นตอน  
และวิธีการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๒. เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง ให้ทุกคนลุกขึ้นยืนตรง  (แต่ยังไม่ต้องแสดงความเคารพ)  
จากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  (ระหว่างนั้นพุทธศาสนิกชนประนมมือ)  เมื่อกราบพระพุทธรูปแล้ว  
ประธานทําความเคารพธงชาติและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
แล้วเดินไปยืนตรงหน้าที่นั่งที่จัดไว้  ทุกคนที่อยู่ในห้องพิธีทําความเคารพประธาน  ประธานเคารพตอบ   
เมื่อประธานนั่งประจําที่แล้วทุกคนจึงนั่งลง 
  ๓. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกล่าวรายงานต่อประธาน  จากนั้นประธาน 
เข้าประจําจุดที่กําหนดและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  หลังจากนั้นผู้ทําหน้าทีเ่บิกตวัผู้เขา้รบัพระราชทาน
ขานชื่อชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ประธานจะรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากผู้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ือเชิญไปวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครั้งละ
สํารับ  สําหรับผู้เข้ารับพระราชทานแต่ละราย)  
  ๔. การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ตามแผนผัง 
ที่แนบท้าย 
   ๔.๑ ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์คนแรกเดินนําแถวตามแนวเครื่องหมายไปหยุด
ตรงจุดที่  ๑ (ก) ระหว่างธงชาติและโต๊ะหมู่บูชาแล้วทําความเคารพ  ๑  ครั้ง  หมายถึงเคารพสิ่งสักการะทั้งสอง   
คือพระพุทธรูปและธงชาติ  แล้วจึงเดินตรงไปยังจุดที่ ๒ (ข)  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  จากนั้นจึงสืบเท้าเข้าไปรับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์จากพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ ์ โดยยกมือขวาขึ้นทําเอางานก่อนรับพระราชทาน  เมื่อรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว  ให้เดินถอยหลังเฉียงขวาประมาณ  ๓  ก้าว  ถึงจุดที่ ๓ (ค)  แล้วถวายความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์อีกครั้ง  เสร็จแล้วกลับหลังหันเดินกลับเข้าประจําที่  ทั้งนี้  ให้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อยู่เหนือระดับเอวตลอดเวลาจนกลับเข้านั่งประจําที่  เมื่อนั่งประจําที่แล้วให้วางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้บนหน้าตัก 
โดยห้ามวางลงบนพ้ืนเป็นอันขาด 
   ๔.๒ ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลําดับถัดไป  เมื่อผู้อยู่ในลําดับก่อนตนได้รับ
การขานชื่อเข้ารับพระราชทานและออกจากจุดที่อยู่เดิมแล้ว  ให้เดินเข้าแทนที่ต่อเนื่องกันทันที  และปฏิบัติ
เช่นเดียวกับผู้เข้ารับพระราชทานก่อนหน้าตน 
  ๕. เมื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลําดับสุดท้ายกลับเข้าประจําที่แล้ว  ประธาน
เดินไปยืนที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ทุกคนที่อยู่ในห้องพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  เป็นเสร็จพิธี 
 

หมายเหต ุ การแต่งกาย  
  (๑) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
   บุรุษและสตรี  เครื่องแบบปกติขาว  ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ในชั้นตราเดิม  ก่อนได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นในครั้งนี้   
  (๒) บุคคลทั่วไป 
    บุรุษ ชุดขอเฝ้าปกติขาว 
    สตรี ชุดไทยอมรินทร์  หรือไทยจิตรลดา 
 

กองอาลกัษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



 
แผนผังการจัดสถานที่ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 

หมายเหต ุ  
 ๑. ประธานในพิธีเปน็ผู้เชญิเครือ่งราชอิสริยาภรณว์างบนพาน 

๒. การปฏิบตัิที่จุด      ก ข และ ค 
  ที่จุด ก (ระหว่างธงชาตแิละโต๊ะหมูบู่ชา)  
   บุรุษและสตรี ทาํความเคารพโดยการคํานับ 
  ที่จุด ข และ ค (เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์)  
  บุรุษ ถวายความเคารพโดยการถวายคาํนับ  สตรี ถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว 
ทั้งนี้  ข้าราชการฝ่ายพลเรือน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบุคคลทั่วไป  ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่   ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  (เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ์  และพระราชวงศ์  สําหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน)  
ส่วนข้าราชการทหารและข้าราชการตํารวจ  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 ๓. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๒ – ๑๘๒๓   
 
 

 
 
 
 
 

ก ข ค 

ผู้ขานชื่อ 

ธงชาต ิ

พระพุทธรูป 
(โต๊ะหมู่บูชา) พระบรมฉายาลักษณ ์

ประธานในพิธ ี โต๊ะวางเครื่องราช ฯ 

เจ้าหน้าที่เชิญเครื่องราช ฯ 
พานวางเครื่องราช ฯ 

มติคณะรัฐมนตรี (๓ ก.ค. ๖๑) 



บัญชีรายชื่อผู้ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

กระทรวง...........................................................กรม/หน่วยงาน............................................................................................. 

ได้รับพระราชทานเมื่อ  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ............................. ชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ.์......................................... 

 

 

ล าดับ ค าน าหนา้ชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน 

ล าดับที่ใน
ราชกิจจา ฯ 

ลายมือชื่อผู้ที่รบั
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

หมายเหตุ 

     

แบบ ฐน ๒ 

    ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 
          (...................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
     วันที่.....................................................  
หมายเหตุ ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 
             หรือหน่วยงานที่รับผดิชอบโดยตรงระดับกอง 



บัญชีรายช่ือผูท้ี่ส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณแ์ละผูท้ี่หน่วยงานรับรองว่าไม่ได้รับการจ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
เพื่อประกอบการขอรับการจ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี ๒๕๖๓ ชัน้........................................... 

กระทรวง........................................................... กรม/หน่วยงาน................................................................................. 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองที่ส่งคืน........................................................................................................................... 

หมายเหตุ  ๑. กรณีส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือชดใชร้าคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณใ์ห้ระบุเลขที่ใบรบัคืนหรือชดใช ้
        ราคาแทนในช่องหมายเหตุ 
    ๒. กรณีไม่ไดร้ับการจ่ายเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ให้ระบุในชอ่งหมายเหตุว่า “ไม่ได้รับการจ่าย” 
 

ลําดับ คํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล 
และเลขประจําตัวประชาชน 

วันที่ส่งคืนเครือ่งราชอิสริยาภรณ์หรือ 
ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

หมายเหต ุ

    

    ลงช่ือ....................................................ผู้รับรอง 
          (...................................................) 
ตําแหน่ง..................................................... 
     วันที่.................................................... 
หมายเหตุ ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 
            หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกอง



ลําดับ ส่วนราชการและหน่วยงาน วัน/เดือน/ปี เวลา
1 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
3 สํานักงาน กปร.
4 สํานักงาน กสทช.
5 สถาบันพระปกเกล้า
6 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
7 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
8 กระทรวงพลังงาน
9 กระทรวงพาณิชย์

10 กระทรวงยุติธรรม
11 กระทรวงแรงงาน
12 กระทรวงวัฒนธรรม
13 กระทรวงอุตสาหกรรม
14 สํานักงานอัยการสูงสุด
15 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
16 สํานักงานศาลปกครอง
17 สํานักงานศาลยุติธรรม ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
18 กระทรวงกลาโหม ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
19 กระทรวงมหาดไทย ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
20 กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
21 กระทรวงการคลัง ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
22 กระทรวงศึกษาธิการ  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
23 กระทรวงสาธารณสุข ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
24 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
25 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
26 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
27 สํานักงาน ป.ป.ท.
28 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

กําหนดการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ช้ันสายสะพาย  และช้ันต่ํากว่าสายสะพายสําหรับบุคคลบางประเภท

ระหว่างวันท่ี ๑ - ๕ และ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  รวม  ๙  วัน
ณ  กองกษาปณ์  กรมธนารักษ์  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



ลําดับ ส่วนราชการและหน่วยงาน วัน/เดือน/ปี เวลา
29 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
30 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
31 กรุงเทพมหานคร
32 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
33 สํานักงาน ป.ป.ช.
34 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
35 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
36 กระทรวงการต่างประเทศ
37 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
38 กระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ
39 กระทรวงคมนาคม
40 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๒ -

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป


