
เครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก แบ่งออกเป็น 
8 ชั้นคือ  

 

ล าดับชั้น  ชื่อเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์ 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 เบญจมาภรณช์้างเผือก (บ.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 5 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก  (ร.ท.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 6 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)  
 

 

ชั้นที่ 7 

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

 

 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 
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ด้านหลังดวงตรา  

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกส าหรับบรุุษ - สตรี 

   

 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใ์ห้แก่ข้าราชการ 

ล าดับ ต าแหน่ง 
เครื่องราชสริยาภรณ ์ 

ที่ขอพระราชทาน  

เริ่มต้นขอ - เล่ือนได้ถึง 

เง่ือนไขและ  
ระยะเวลาการเล่ือนชั้นตรา 

หมายเหตุ 

1. ระดับ 1 ร.ง.ม. - ร.ท.ช. ขอพระราชทานได้เฉพาะกรณีพิเศษ เท่าน้ัน   

2. ระดับ 2 บ.ม. - บ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.  
2. ด ารงต าแหน่งระดับ 2 มาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ 
บ.ช.  

1. ต้องมีระยะเวลารับราชการ ติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี บรบิูรณ ์นับต้ังแต่ วันเริ่มเข้ารับ ราชการ จนถึง
วัน ก่อนวัน พระราช พิธี เฉลิมพระชนมพรรษาของปีที ่

3. ระดับ 3 

.............. 

.............. 

..ระดับ 4. 

จ.ม. - จ.ช. 1. ด ารงต าแหน่งระดับ 3 หรือ ระดับ 4 เริ่มต้น ขอพระราชทาน 
จ.ม.  
2. ถ้าด ารงต าแหน่งระดับ 3 และหรือ ระดับ 4 มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี บรบิูรณ์ ให้ขอ จ.ช. 

จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

4. ระดับ 5 

............. 

............. 

..ระดับ 6 

ต.ม. - ต.ช. 1. ด ารงต าแหน่งระดับ 5 หรือ ระดับ 6 เริ่มต้นขอพระราชทาน 
ต.ม.  
2. ถ้าด ารงต าแหน่งระดับ 5 และหรือ ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี บรบิูรณ ์ให้ขอ ต.ช. 

2. ล าดับ 2 -5 ซ่ึงก าหนดระยะ เวลาเล่ือน ชั้นตรา 5 ปี 
หมายถึง ต้องด ารงต าแหน่ง ในระดับน้ัน ๆ รวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ป ีบร-ิบูรณ์ ก่อนวัน พระราชพิธี เฉลิมพระ
ชนม พรรษาของปีที่จะ ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 

วัน 

5. ระดับ 7 

............. 

............. 

..ระดับ 8 

ท.ม. - ท.ช. 1. ด ารงต าแหน่งระดับ 7 หรือ ระดับ 8 ให้เริ่มต้น ขอ
พระราชทาน ท.ม.  
2. ถ้าด ารงต าแหน่งระดับ 7 และหรือ ระดับ 8 มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี บรบิูรณ์ ให้ขอ ท.ช. 

  

6. ระดับ 8 * - ป.ม. 1. ได้รับเงินเดือนเต็มข้ันของระดับ 8  

2. ด ารงต าแหน่งบังคับบัญชา  
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.  
4 ให้ขอได้ในปีก่อนที่จะเกษียนอายุราชการ หรือ ในปีที่

  



เกษียณอายุราชการเท่าน้ัน 

7. ระดับ 9 * - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.  
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบรูณ ์ขอ ป.ช.  
3. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.  
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงข้ึน 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน 
ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก 

ล าดับที่ 7 - 9 การขอกรณีปทีี่ เกษียณอายุ ราชการ ตาม
ข้อ 4 หรือ ข้อ 5 แล้วแต่กรณี ให้ขอ ปีติดกันได้ 

8. ระดับ 10 * - ม.ป.ช. 1. ให้เล่ือนชั้นตราได้ตามล าดับทุกปีจนถึง ชั้น ป.ม.  
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบรูณ ์ขอ ป.ช.  
3. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.  
4. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.  
5. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงข้ึน 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน 
ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก  

  

9. ระดับ 11 * - ม.ป.ช. 1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบรูณ ์ขอ ป.ช.  
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.  
3. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.  
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงข้ึน 1 ชั้นตรา เว้นกรณี
ลาออก  

  

 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใ์ห้แก่ ลูกจ้างประจ า 

ล าดับ  ต าแหน่ง 
เครื่องราชสริยาภรณ ์ 

ที่ขอพระราชทาน  

เริ่มต้นขอ - เล่ือนได้ถึง 

เง่ือนไขและ  
ระยะเวลาการเล่ือนชั้นตรา 

หมายเหตุ 

1. ลูกจ้างประจ า ซ่ึงได้รับเงิน ค่าจ้าง ต้ังแต่อัตรา
เงินเดือนข้ัน ต่ าของ ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 

แต่ไม่ถึง ข้ันต่ าของ อัตราเงินเดือนข้าราชการ พล
เรือน ระดับ 6 

บ.ม. - จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.  
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบรูณ ์ขอ บ.ช.  
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.  

1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อ กันมา เป็น
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8 ปีบรบิูรณ ์
นับต้ังแต่วันเริ่มจ้างจน ถึงวันก่อนวันพระ
ราช พิธีเฉลิม พระชนมพรรษา ของปีที่จะ
ขอ พระราช ทานไม่น้อยกว่า 60 วัน  

2. ลูกจ้างประจ า ซ่ึงได้รับ เงินค่าจ้าง ต้ังแต่อัตรา
เงินเดือน ข้ันต่ าของ ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 

ข้ึนไป 

บ.ช. - จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.  
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.  
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบรบิูรณ์ ขอ จ.ช.  

2. ต้องเป็นลูกจ้างประจ า ของส่วน 
ราชการตาม ระเบียบกระทรวงการ คลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของ ส่วนราชการ  
3. ต้องเป็นลูกจ้างประจ าที่ มีชื่อ และ
ลักษณะงานเป็นลูกจ้าง โดย ตรงหมวด 
ฝีมือ หรือลูกจ้างประจ า ที่มีชื่อ และ
ลักษณะ เหมือนข้าราชการ 

ต าแหน่งลูกจ้างประจ า(หมวดฝีมือ) ที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ (สังกัด ม.ธรรมศาสตร์) ได้แก่  

 พนักงานขับรถยนต์ 

 ช่างไม้  

 ช่างประปา  
 ช่างท่อ  
 ช่างไฟฟ้า  
 ช่างสายไฟฟ้า  

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/index.htm


 พนักงานพิมพ์บัตรรายการหนังสือ  

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

  

ความหมายของเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ ส่ิงซ่ึงเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบ าเหน็จความชอบ เป็น
ของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างข้ึนส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบ ในราชการ ที่
ใช้ส าหรับพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา 
และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบ าเหน็จ ความชอบในโอกาสต่าง ๆ 

และที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ตามที่ทาง
ราชการก าหนด  

ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณท์ี่เสนอขอพระราชทานประจ าปี   

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่วนราชการเสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลต่าง ๆ เป็นประจ าปี ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ประกอบด้วย  

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  
4. เหรียญจักรพรรดิมาลา  

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า มีหลักปฏิบัติ ดังน้ี 

 
 

1. ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่บุคคลใด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่า บุคคลน้ันได้กระท า ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่
ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบก าหนดระยะเวลาที่จะขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณไ์ด้เท่าน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณท์ี่ได้รับพระราชทาน อย่างแท้จริง และเพ่ือให้
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงด้วย การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด ชั้นตราใด แก่บุคคลใด ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบฯ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536  

2. นอกจากจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานตามข้อ 

1 แล้ว บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร 

2. จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีด้วย คือ - มีสัญชาติไทย  

 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย์ และเอาใจใส่ต่อ
หน้าที่อย่างดียิ่ง และ  

 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์หรือต้อง รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้น
แต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์จะเสนอขอปีติดกันมิได้ เว้นแต่ กรณี ดังน้ี  

(1) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบฯต่างบัญชีกัน 

(2) ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะว่าให้ขอพระราชทานได้ทุกปี 

(3) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าอันตราย หรือปฏบิัติงาน นอกเหนือ หน้าที่เพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษ ซ่ึงเป็นงานส าคัญ
ยิ่ง และเป็นผลดีแก่ ราชการหรือสาธารณชน หรือคิดค้นส่ิง หรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็น ผลส าเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็น
เด่นชัดว่า ได้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เม่ือใด และได้ผลดีอย่างไร  

4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์จะเสนอข้ามชั้นตรามิได้ ยกเว้น การขอพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ ที่มีความดีความชอบดีเด่น ตามข้อ 3 (3) 

5. การเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ครั้งแรก ข้าราชการจะต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ ์นับต้ังแต่วันเริ่มเข้ารับ
ราชการ จนถึง วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (นับถึง 6 ต.ค.ของปีที่ขอ)  

6. ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ จะต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบรูณ ์นับต้ังแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
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ชนมพรรษาของปี ที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (นับถึง 6 ต.ค.ของปีที่ขอ)  

ในการนับระยะเวลาตามข้อ 5 และ 6 และการนับระยะเวลาเพ่ือเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับ เล่ือนชั้นตราให้สูงข้ึนน้ัน ให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536  

หากข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพ่ิมก าหนดระยะ เวลาการขอพระราชทานอีก 1 ปี ยกเว้น โทษภาคทณัฑ ์ 

7. ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเกษียณอายุในปีใด ให้มีสิทธิได้รับ การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ในปีที่พ้นจากการปฏบิัติหน้าที่น้ันด้วย  

การเสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลบางประเภท (ผู้ท าคุณประโยชน์) 

  

1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ส าหรบัชาวต่างประเทศ ให้เสนอขอ พระราชทานได้เม่ือชาวต่างประเทศนั้น ได้
กระท าคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดย ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่ได้รบัประโยชน์หรือเก่ียวข้องมากที่สุด เป็นผู้
พิจารณาเสนอขอพระราชทาน  

2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ส าหรบัผู้วายชนม์ ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่ได้รบัประโยชน์หรือเก่ียวข้อง มาก
ที่สุดเสนอขอพระราชทานได้เม่ือผู้วายชนม์ได้เคยกระท า คุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  

การเสนอขอพระราชทานส าหรับบุคคลทั้ง 2 ประเภทน้ี จะเสนอขอตามคราวแห่งความชอบ และตามเหตุการณ์เป็นกรณี ๆ ไป 

การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

  

ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 บัญญัติให้มี เหรียญจักรพรรดิมาลา เพ่ือพระราชทาน 

ให้แก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่รับราชการมาด้วยความ เรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี โดยไม่เคยได้รบัโทษทางวินัย การนับเวลา
ในการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้นับเวลาราชการทั้งหมดรวมกัน หากเข้ารับราชการก่อนอายุครบ 18 ปีบริบรูณ ์ให้
นับต้ังแต่วันอายุครบ 18 ปีบรบิูรณ์ เป็นต้นไป ทั้งน้ีจะต้อง จัดท าประวัติการรับราชการประกอบการขอพระราชทาน โดยให้
เรียงล าดับ การรับราชการต้ังแต่เข้ารับราชการจนครบ 25 ปีบริบรูณ ์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก แบ่งออกเป็น 8 ชั้นคือ  

 

ล าดับชั้น  ชื่อเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์ ชื่อย่อ ลักษณะเหรียญ ภาพการแต่งกาย การประดับ 

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  
 

 

ชั้นสูงสุด  

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  
 

 

ชั้นที ่1 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  
 

 

ชั้นที ่2 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  
 

 

ชั้นที ่3 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)  
 

 

ชั้นที ่4 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณช์้างเผือก (บ.ช.)  
 

 

ชั้นที ่5 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก  (ร.ท.ช.)  
 

 

ชั้นที ่6 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)  
 

 

ชั้นที ่7 

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แบ่งออกเป็น 8 ชั้น 
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ล าดับชั้น ชื่อเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์ 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.)  
 

 

ชั้นที3่ 

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.) 
 

 

ชั้นที ่7 

  

 

 

หมายเหตุ : สามารถคล๊ิกเข้าไปดูที่ลักษณะเหรียญ, ภาพการแต่งกาย และการประดับได้  
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

  
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ให้ประดับตามล าดับในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และตามก าหนดนัด
หมายของทางราชการ และ หมายก าหนดการจากส านักพระราชวัง ในที่น้ี จะขอกล่าวเฉพาะ การประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก และ มงกุฎ
ไทย ดังน้ี  

          1. สายสะพาย ประกอบด้วยชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., และ ป.ม.  

ผู้ได้รับพระราชทานจะสามารถประดับได้หลังจากการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในพิธีที่ก าหนด ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในวันพิธี จะ
สามารถประดับได้ต่อเม่ือพ้นพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ ดังกล่าว เครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย จะประกอบด้วยแพรแถบ(สายสะพาย) และดวงดารา  

          การสวมสายสะพายบุรุษ และ สตรี 

- ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. จะสวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงขวา 
- ป.ช. และ ป.ม. จะสวมสายสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย 

          การประดับดารา  

ให้ประดับไว้ที่อกเส้ือเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า โดยให้เรียงล าดับสูงและต่ าในแนวเดียวกัน หรือเยื้องกันไปทางเบื้องซ้าย  

2. ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประกอบด้วย ท.ช., ท.ม., ต.ช., ต.ม., จ.ช., จ.ม., บ.ช.,และ บ.ม.  
เครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. และ ท.ม. จะมีดาราเพ่ือไว้ประดับด้วย ส่วนชั้นอื่น ๆ จะมีเฉพาะแพรแถบ ห้อยดวงตรา เท่าน้ัน จะสามารถประดับได้เม่ือได้รับ
การประกาศนามในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

          การประดับ 

บุรุษ ท.ช., ท.ม., ต.ช. และ ต.ม. ประดับโดยสวมแพรแถบคล้องคอ โดยให้ห่วงและ แพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเส้ือระหว่างกระดุมเม็ดที่หน่ึง 
กับขอข้างล่างที่ ขอบคอเส้ือพองาม และให้ประดับดวงตราที่มีล าดับรองลงมาไว้ระดับ กระดุมเม็ดที่สอง โดยให้แพรแถบลอดออกมาระหว่างกระดุม
และขอบล่างของรังดุมพองาม  
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สตรี ให้ประดับแพรแถบห้อยดวงตราที่หน้าบ่าซ้ายทั้งหมด ทุกชั้น ส่วนเฉพาะ ท.ช. และ ท.ม. ทีมีดาราด้วยน้ัน ให้ประดับเหมือนบุรุษ  

          การแต่งกายที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์เครื่องหมายแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายที่ใช้เป็นดุมเส้ือ 

          1. การแต่งกายที่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 

เครื่องแบบเต็มยศ (เส้ือขาว/กางเกงด า) 

เครื่องแบบเต็มยศบุรุษ ประดับดาราและสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและดารามหาวชิรมงกุฎ 

เครื่องแบบเต็มยศสตรี ประดับดาราและสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ เหรียญจักรพรรดิมาลาที่หน้าบ่าซ้าย  

เครื่องแบบครึ่งยศ (เส้ือขาว/กางเกงด า)  

เครื่องแบบครึ่งยศบุรุษ ประดับดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญราชอิสริยาภรณ ์ต่าง ๆ ไม่สวมสายสะพาย 

เครื่องแบบครึ่งยศสตรี ประดับดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่สวมสายสะพาย 

 

          2. การแต่งกายประดับเครื่องหมายแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ ์จะประดับกับ  

เครื่องแบบปกติขาว 

เครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ ์

เครื่องแบบปกติขาว ประดับเครื่องหมายแพรแถบย่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

เครื่องแบบสีกากีคอพับ (เครื่องแบบตรวจการ)  

เครื่องแบบสีกากีคอแบะ  

เครื่องแบบสีกากีคอต้ัง  

โดยให้ประดับที่อกเส้ือเบื้องซ้ายเหนือปากกระเป๋า  

          3. การแต่งกายที่ใช้เป็นดุมเส้ือ จะใช้ประดับกับชุดสากลและชุดไทย  

การประดับกับชุดสากล ให้ประดับที่รังดุมคอพับ ของเส้ือชั้นนอกเบื้องซ้าย  

การประดับกับชุดไทย ให้ประดับได้เฉพาะกับชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร ์และชุดไทยบรมพิมาน ที่เป็นสีสุภาพเท่าน้ัน  

- บุรุษ ให้ประดับที่อกเส้ือเบื้องซ้ายบรเิวณปากกระเป๋าเส้ือผู้ได้รับพระราชทาน  

- สตรี ให้ประดับที่อกเส้ือเบื้องซ้าย  

เส้ือพระราชทานแขนยาว ประดับเครื่องหมายดุมเส้ือ ปฐมจุลจอมเกล้า 
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เส้ือพระราชทานแขนส้ัน ประดับเครื่องหมายดุมเส้ือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  

ชุดไทยอมรินทร ์ประดับเครื่องหมายดุมเส้ือ มหาวชิรมงกุฎ 

- บุรุษ ให้ประดับที่อกเส้ือเบื้องซ้ายบรเิวณปากกระเป๋าเส้ือผู้ได้รับพระราชทาน 

- สตรี ให้ประดับที่อกเส้ือเบื้องซ้าย  

หมายเหตุ : หากผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ หลายชนิด ให้ประดับชนิดที่มีล าดับสูงสุดเพียงชนิดเดียว  

 

 

ทั้งน้ี การแต่งกายประดับเครื่องราชฯ นอกจากจะแต่งได้อย่างถูกต้องและสวยงามแล้ว จะต้องให้เหมาะสมตามกาลด้วย คือถูกกาลเทศะ โดย
จะต้องดูจากหมายก าหนดการ หรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ โดยมีข้อพึงสังเกตดังน้ี  

1. กรณีเครื่องแบบเต็มยศ ให้สวมสายสะพายตามที่ออกชื่อในหมายก าหนดการ หรือ ก าหนดนัดหมายของทางราชการ เช่น ได้รบัพระราชทาน ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ 
ป.ภ. หมายก าหนดการระบุ ให้แต่งเต็มยศ มงกุฎไทย การแต่งกาย จะต้องสวมสายสะพายชั้น ม.ว.ม. แม้ว่า ม.ป.ช.จะสูงกว่าก็ตาม โดยให้ประดับดารา ม.ป.ช., ม.ว.ม. 
และ ป.ภ. ตามล าดับ  

หมายเหตุ : หากหมายก าหนดการก าหนดให้แต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ในกรณีเดียวกันน้ี ให้ประดับดาราเหมือนเด็มยศ แต่ไม่ต้องสวมสายสะพาย  

2. หากไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ตามที่ออกชื่อในหมายก าหนดการ หรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน 
เช่น ได้รับพระราชทาน ป.ม. และ ท.ช. แต่หมายก าหนดการก าหนด ให้แต่งกายเต็มยศ ช้างเผือก การแต่งกาย จะต้องสวมสายสะพาย ป.ม. ประดับด้วยเครื่องราชฯ ท.ช. 
(คล้องคอ) และประดับ ดารา ป.ม. และ ท.ช. ตามล าดับ  

3. กรณีหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ ไม่ระบุชนิดของสายสะพาย ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน 

  

 

การเกบ็รักษาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ วิธีการเก็บรักษาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

การเสื่อมสภาพของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ข้อควรระวังในการประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

วิธีการท าความสะอาดเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

  
 

การเก็บรักษาเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยเป็นศิลปวัตถุ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแสดงความเป็นเอกลักษณ์ ของชาติไทยมาแต่โบราณ พระมหากษัตริย์ทรางสร้างข้ึนพระราชทานไห้
ประดับเป็นเกียรติยศแก่ผู้มีความชอบ ในทางราชการและส่วนพระองค์ เป็นเครื่องหมายแสดงความชอบของผู้ประกอบคุณงามความดี บุคคลมีสิทธิ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เสมอกัน ถ้าได้ประกอบคุณงามความดีทัดเทียมกัน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ย่อมมีการเส่ือมสภาพช ารุดเสียหายได้ตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งาน การเส่ือมสภาพจากสาเหตุต่าง ๆ ย่อมจะป้องกันได้ด้วยการดูแลเก็บรักษา
ไว้ในสถานภาพที่เหมาะสม การ ระมัดระวังในการประดับไปในงานต่าง ๆ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็จะคงสภาพเดิมได้นานเท่านาน การจะยืดอายุการใช้งานได้โดยไม่ต้อง จ่ายค่าบ ารุงรักษาเพ่ิม และจะเป็นการช่วยกันรักษาเครื่องประดับเกียรติยศ
อันเป็นมงคลและสูงค่าของชาติ ให้คงสภาพดี พร้อมที่จะใช้ประดับได้ตลอดเวลา ทั้งจะเป็นการช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีของทาง ราชการได้ด้วย  

การเส่ือมสภาพของเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์เกิดได้จากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น 

1. การขาดความระมัดระวังในการจับต้อง การเก็บรักษา การใช้ประดับ ย่อมจะเกิดการเส่ือมสภาพ สภาพได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ ์ 

2. การเก็บไว้ในสถานที่ที่สภาพส่ิงแวดล้อมไม่ดี อากาศไม่ดี มีแก๊สเสียชนิดต่าง ๆ ความร้อนสูง ความชื้นมาก แสงแดงส่องอุณหภูมิไม่คงที่  
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3. การมีสัตว์แมลงต่าง ๆ เข้าไปท าความสกปรก ท าลายผ้าแพรแถบได้ เช่น ตัวสามง่ามกินผ้า มด แมลงสาบ ปลวก แมลงปีกแข็ง  

4. การเกิดเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อรา ความชื้นจะท าให้เกิดกล่ินและก๊าซ เม่ือก๊าซกระทบกับอากาศ จะเปล่ียนเป็นกรด ก๊าซเหล่าน้ี จะท าปฎิกริยากับโลหะวัตถุที่ใช้ท า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท าให้เส่ือมสภาพบน เน้ือวัตถุ  

วิธีการเก็บรักษาเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นของสูง ควรเก็บรักษาในที่สูง เหมาะสม ควรแก่การเคารพบูชา เป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทาน จะเป็นมงคลสูงสุด ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ แก่ตนเองและครอบครัว  

2. ควรเก็บในที่ปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย 

3. ภายหลังการใช้ประดับแต่ละครั้ง ควรใช้ผ้าสะอาด นุ่น ท าความสะอาดเบา ๆ แล้วห่อด้วย กระดาษแก้วไว้ให้มิดชิด น าใส่กล่องปิดฝาให้สนิท ป้องกันฝุ่นละอองและ
ไม่ให้กระทบกับอากาศ  

4. ไม่ควรเก็บในสถานที่ที่มีแดดส่องตลอดเวลา หรือมีแสงไฟร้อนแรง และต้องไม่อับชื้น ปกติมัก จะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง แต่ถ้าเป็นห้องปรับอากาศได้จะดีที่สุด  

5. ดวงตรา ดารา และเหรียญอิสริยาภรณ ์อาจเส่ือมสภาพได้จากความไม่บริสิทธ์ิของอากาศ ฝุ่นละออง ก๊าซเสียชนิดต่าง ๆ ถ้าเก็บไว้ในตู้นิรภัย หรือตู้เหล็ก ควรห่อให้
มิดชิดตามข้อ 3 เพราะสีที่ใช้พ่นหรือทาตู้เหล็ก จะท าปฏิกิริยากับโลหะเงิน และจะท าให้เงินด า  

6. ไม่ควรใช้สารกันแมลงชนิดต่าง ๆ เน่ืองจากเม่ือสารระเหยออกมา จะท าปฏิกิริยากับ โลหะเงินและส่วนที่กะไหล่ทอง ในเครื่องหมายแพรปัก ด้ินเงิน ด้ินทอง ท าให้
เปล่ียนเป็นสีด าได้  

7. สายสะพายและแพรแถบทอด้วยด้ายและใยไหม ควรเก็บในที่ไม่ร้อน ไม่อับชื้น เพราะความ ร้อนและความชื้นจะท าให้เน้ือผ้า ยืดขยาย และหดตัวอยู่ตลอดเวลา จะท า
ให้เน้ือผ้าแห้งแข็งกรอบ ถ้ามีความชื้น ท าให้เน้ือผ้ายุ่ยเปื่อย อาจเกิดเชื้อรา และรอยด่าง อายุการใช้งานจะส้ัน  

8. แสงสว่างเป็นอันตรายต่อสีของผ้า สายสะพายและแพรแถบ แสงจะท าให้สีของผ้าซีดได้เร็ว ควรเก็บในตู้ทึบแสง ในห้องปรับอากาศได้ก็จะดี  

9. ผ้าสายสะพายควรเก็บโดยมีวิธีม้วนเป็นวงกลม ผ้าจะได้ไม่ยับ หรือเก็บโดยวิธีวางได้ตามยาว การเก็บโดยวิธีพับซ้อนกัน จะท าให้เกิดรอบพับ จะเกิดรอยด่าง สีซีด
ตามแนวของรอยพับน้ัน  

10. เม่ือเก็บไว้โดยมิได้น ามาประดับเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบบ้างเป็นครั้งคราว  

 

ข้อควรระวังในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

1. ก่อนจับต้องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องแน่ใจว่ามือของท่านสะอาด  

2. หลีกเล่ียงการจับต้องตัวเหรียญโดยตรง เพราะน้ิวมือมีคราบเหง่ือจะท าให้เป็นรอยด่าง เกิดคราบสกปรกในเวลาต่อมา  

3. การจับต้องเหรียญ ดวงตรา ดารา ควรจับที่ขอบนอกของเหรียญให้กระชับและม่ันคงป้องกัน การตกหล่น โดยใช้น้ิวหัวแม่มือ น้ิวชี้ น้ิวกลางและน้ิวนางประคอง หรือ
จะจับที่บริเวณหูห้อยของแพรแถบเหรียญ ก็ได้ ถ้าเป็นดวงตรา ดวงดารา ควรจับ ที่ขอบนอก ดังกล่าวแล้วยกข้ึนวางบนฝ่ามืออีกข้างหน่ึงป้องกันการพลัดหล่น  

4. ถ้าเป็นไปได้ควรสวมถุงมือ เพ่ือป้องกันคราบเหง่ือที่จะท าให้เกิดรอยคราบสกปรก  

5. ระวังการกระทบกระแทกกับของแข็ง หรือตกหล่น จะท าให้ส่วนที่ลงยากะเทาะ เหรียญจะบุบช ารุด  

6. ขณะสวมสายสะพาย ควรระมัดระวังการน่ัง การยืน เพราะดวงตรา ดวงห้อยสายสะพายจะ กระทบกระแทกกับของแข็ง หรือเก่ียวกับส่ิงของข้างเคียง  

7. ควรแน่ใจว่าสปริงขอเก่ียวดวงตรายังแข็งแรงดี จะได้ไม่เกิดปัญหาขณะใช้ประดับ 

8. เม่ือสอดก้านเสียบของดวงดาราเข้ากับตัวหนอนแล้ว ควรตรวจดูว่าได้สอดส่วนปลายของ ก้านเสียบเข้า "ขอเก่ียว" ให้ม่ันคงดีแล้ว  

9. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ควรเย็บตรึงดวงตราห้อยสายสะพายไว้กับสายสะพาย เพ่ือป้องกันการช ารุด หรือตกสูญหาย  

10. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ควรปรับความยาวให้ได้พอเหมาะกับความสูงของแต่ละ บุคคล 

วิธีการท าความสะอาดเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

โดยปกติถ้าได้เก็บรักษาอย่างถูกวิธีแล้ว ดวงตรา ดารา และเหรียญต่าง ๆ จะคงสภาพเดิมอยู่ ได้นาน แต่ถ้าเกิดเป็นรอยด่างด าไม่สวย นิยมใช้ผงขัดเงินกับแปรงขนอ่อนน่ิม 
ๆ ไม่ควรใช้ผงขัดหรือผงซักฟอก เพราะจะท าให้เป็นรอยขีดข่วนบนหน้าเหรียญ ผงขัดทองเหลืองไม่ควรใช้เพราะจะท าให้ลวดลายลบเลือน ไซยาไนต์ท าให้เงินขาวดีแต่
จะเกิดปฏิกิริยาแรงเกินไป และเป็นอันตรายแก่ผู้ใช ้ท่านที่ต้องการท าความ สะอาดด้วยตนเอง แต่ถ้ายังไม่ช านาญควรถามผู้รู้  
  

 

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

หลักเกณฑ์ 
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การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับพระราชทานฯ ต้องกระท าตามข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภการ แบ่งออกเป็น 3 

กรณี คือ  
1. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง เม่ือผู้ได้รับพระราชทานฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสูงข้ึน (ช้างเผือก, มงกุฎไทย) ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรก ากับเครื่อง

ราช อิสรยิาภรณ ์(ผู้ได้รับพระราชทานสามารถถือครองเครื่องราชฯ ชั้นสูงสุดของแต่ละตระกูลไว้ ได้เท่าน้ัน ส่วนชั้นรองลงไปต้องส่งคืนหมด)  
2. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นที่ได้รับ เม่ือผู้ได้รับพระราชทานฯ ถึงแก่กรรม โดยให้ทายาทเป็นผู้ส่งคืน (ช้างเผือก, มงกุฎไทย) ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรก ากับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 

3. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เม่ือทรงพระกรุณาให้เรียกคืน ต้องคืน ใบประกาศนียบตัรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย  
การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีใด ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ถ้าผู้ได้รับพระราชทานฯ ไม่สามารถน าเครื่องราช อิสริยาภรณ์มาคืน ก็สามารถชดใช้เงินแทน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ตามราคาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด ซ่ึงจะมีการปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรี ทุก 3 ปี  
  

  

 

 

  ค้นหาข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  

 

 

ค้นหาตามประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณไ์ทย  

  

   

  

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 

   

  

ตกลง
 

  

  

 

 

ค้นหาข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณไ์ทย  
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    

      ชื่อ - นามสกุล  

 
ต าแหน่ง  

 
หน่วยงาน  

 
ประเภท 

(0 = ข้าราชการ, 1 = ลูกจ้างประจ า) 

  

 

 
บางส่วนบางค า 

 
เริ่มต้นของค า 

  

 
ตกลง

 
ยกเลิก

 

  

 

 

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/index.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/index.htm


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก 
 

บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณท์ี่ไม่สามารถส่งคืนตามพระราชบัญญัติฯ 

ล าดับ รายการเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
ราคาคืน / บาท 

หมายเหตุ 
บุรุษ สตรี 

1. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 17,724 15,654    

2. ประถมาภรณ์ช้างเผือก 12,470 11,116    

3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 7,838 7,072    

4. ตริตาภรณ์ช้างเผือก 3,128 2,930    

5. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 1,748 1,876    

6. เบญจมาภรณช์้างเผือก 1,668 1,766    

7. เหรียญทองช้างเผือก 944 1,004    

8. เหรียญเงินช้างเผือก 916 976    

 

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มงกุฎไทย 

บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณท์ี่ไม่สามารถส่งคืนตามพระราชบัญญัติฯ 

ล าดับ รายการเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
ราคาคืน / บาท 

หมายเหตุ 
บุรุษ สตรี 

1. มหาวชิรมงกุฎ 30,915 26,320    

2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 11,302 9,868    

3. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 7,830 6,548    

4. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 3,048 2,728    

5. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 1,748 1,876    

6. เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 1,668 1,766    

7. เหรียญทองมงกุฎไทย 858 920    

8. เหรียญเงินมงกุฎไทย 832 892    

 

 

บัญชีราคาชดใช้แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถสง่คืนตามพระราชบญัญัติฯ  

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป 
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      การขอพระราชทางน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 

ข้าราชการผู้มีสิทธิ ได้รับพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เพลิงศพ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนชั้นตรีข้ึนไป หรือผูท้ี่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้ังแต่ ชั้น 
"เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย" ข้ึนไป เม่ือข้าราชการผู้ใดถึงแก่กรรมลง เจ้าภาพ หรือทายาท ทีป่ระสงค์ขอรับ พระราชทาน จะต้องด าเนินการดังน้ี 

   กรณีขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ   

เจ้าภาพ หรือทายาท ต้องจัดดอกไม้ธูปเทียน มีพานรอง ไปกราบถวาย บังคมลา โดยไปติดต่อที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งน า
ส าเนาใบมรณะบัตร และหลักฐานการได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณช์ั้นสูงสุด ที่ได้รับไปแสดง แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือการจัดชั้นของเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
ได้ถูกต้อง 

   กรณีขอพระราชทานเพลิงศพ   

เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ จะต้องท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการผู้ตาย ด าเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ โดยระบ ุ

1. ชื่อ ต าแหน่ง ชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม 

2. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เม่ือใด 

3. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์อะไรบ้าง 

4. มีความประสงค์จะขอตับพระราชทานเครื่องเกียรติยศ ประกอบศพอย่างใดบ้าง 

5. ประกอบการฌาปนกิจศพที่วัดไหน จังหวัดไหน วันเวลาใด 

การประกอบฌาปนกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ส านักพระราชวังจะจัดเจ้าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพระราชทาน โดยรถยนต์หลวง กรณีการฌาปนกิจนอกเขต
กรุงเทพมหานคร ทางส านักพระราชวัง จะจัดหีบเพลิงให้กระทรวงเจ้าสังกัด รับส่งไปพระราชทานเพลิง หากเจ้าภาพประสงค์จะให้เจ้าพนักงานของส านักพระราชวังเชิฐ
เพลิงหลวงไปพระราชทาน เจ้าภาพจะต้องจัดพาหนะรับ-ส่ง และกลับภายในวันเดียวกัน 

    
 

download form 

  

 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      

ที่ วันที่               

เร่ือง ขอพระราชทานเพลิงศพ 

เรียน  หัวหน้างานทะเบียนประวัต ิ

ด้วย นาย, นาง, นางสาว .............................................................................................................  

ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง ................................................................. ระดับ...................  
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หน่วยงาน .............................................................................................. ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ .  
ชั้น ................................................. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ....................... เดือน................................................  
พ.ศ. ........................ด้วยเหตุ ..........................................................................................................................  

ในการนี้ เจ้าภาพ มีความประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูล 
ในวันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. ................ ณ เมรุวัด ..............................................................  
ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ..................................... เขต ..................................................  
จังหวัด ...............................................  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ขอ 

( ......................................................... ) 

 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามหนังสือถึง 

  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนนิการ

ต่อไป 

  เลขาธิการพระราชวัง เพื่อด าเนินการต่อไป 

…………………………………………… 

หัวหน้างานทะเบียนประวัต ิ

…………/……………../………… 

 

 

 

ลงนามแล้ว 

………………………………………

… 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

…………/……………../………… 

 

 

 



ประเภทลา 

ในปีงบประมาณหน่ึงไม่เกิน ในรอบปี แห่งอายุสัญญาจ้าง 

ข้าราชการ/ลจ.ชั่วคราว งบ

พิเศษ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว งบคลัง ลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างประเทศ 

ลาป่วย  

60  

วันท าการ 
60 

วันท าการ  
30 

วันท าการ  

15 

วันท าการ  
15 

วันท าการ  

ลากิจส่วนตัว  

45 

วันท าการ 
45 

วันท าการ 
ไม่มีก าหนดเวลา เป็นการ

ลาโดยไม่ได้ รับค่าจ้าง 
10 วันท าการ  

(มีสิทธิสะสมได้ ไม่เกิน 22 วันท าการ) 
ลาพักผ่อน  

10 วันท าการ (มีสิทธิ

สะสม) 

10 วันท าการ 

(มีสิทธิสะสม) 

10 วันท าการ (ไม่มีสิทธิ

สะสม) 

10 วันท าการ (มีสิทธิ

สะสม) 

ลาคลอดบุตร  90 วัน 90 วัน ไม่เกิน 90 วันปฏิทิน 90 วัน - 

ลากิจส่วนตัวเพ่ือเล้ียงดูบุตร 

ต่อเน่ืองจากลาคลอด  150 วันท าการ 

30 วันท าการ นับรวมอยู่

ในวันลากิจ ส่วนตัว 45 

วันด้วย 

- 150 วันท าการ    

ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบ

พิธีฮัจย์ 
120 วัน 120 วัน 

120 วันปฏิทิน (โดยไม่ได้

รับค่าจ้าง) 

120 วัน (โดยไม่ได้รับ

ค่าจ้าง) 
-   

ลาเข้ารับการตรวจเลือก/ เข้ารับ

การเตรียมพล 

ระยะเวลาตามที่ หมาย

ก าหนด 

ระยะเวลาตามที่ หมาย

ก าหนด 
- - -   
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