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เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 
 

 

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรอง  เม่ือได้เลื่อน 
ชั้นตราสูงขึ้น  หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ซ่ึงมีหน้าที่ต้องส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน  แล้วแต่กรณี  แต่ไม่สามารถนํา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้  จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น  ประกอบกับ
คณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติ เ ม่ือวันที่   ๓๐   มกราคม   ๒๕๓๓   อนุ มัติหลั กการ ให้ปรับราคาใหม่ 
ทุก  ๓  ปี  และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗  (๔)  ได้บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวเก่ียวกับ  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  
แบบแผน  นโยบาย  หรือการตีความ  ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ  เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไป 
ต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง  ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  สํานักนายกรัฐมนตรี  จึงออกประกาศการกําหนดราคา
ชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  
ตามบัญชีท้ายประกาศนี้   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

๑ ปฐมจุลจอมเกล้า ๒,๙๒๖,๗๔๐

๒ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕๖๒,๔๙๖

๓ ทุติยจุลจอมเกล้า ๓๑๗,๗๖๘

๔ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๒๔๖,๙๑๒

๕ ตติยจุลจอมเกล้า ๒๔๖,๙๑๒

๖ ตติยานุจุลจอมเกล้า ๓๙,๔๘๘

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

๗ ปฐมจุลจอมเกล้า ๑,๒๕๐,๕๕๔

๘ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๓๕๐,๔๓๘

๙ ทุติยจุลจอมเกล้า ๓๑๓,๖๗๐

๑๐ ตติยจุลจอมเกล้า ๒๓๕,๓๘๐

๑๑ จตุตถจุลจอมเกล้า ๔๐,๑๕๒

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ฯ ช้างเผือก

๑๒ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก    บุรุษ ๓๔,๖๔๖

๑๓ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก    สตรี ๒๖,๙๐๘

๑๔ ประถมาภรณ์ช้างเผือก      บุรุษ ๒๓,๘๖๔

๑๕ ประถมาภรณ์ช้างเผือก      สตรี ๑๘,๖๔๒

๑๖ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก       บุรุษ ๑๓,๙๔๘

๑๗ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก        สตรี ๑๐,๙๓๔

๑๘ ตริตาภรณ์ช้างเผือก          บุรุษ ๕,๗๐๔

๑๙ ตริตาภรณ์ช้างเผือก          สตรี ๕,๐๕๔

๒๐ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก        บุรุษ ๒,๙๗๘

๒๑ จัตรุถาภรณ์ช้างเผือก        สตรี ๓,๑๕๘

๒๒ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก      บุรุษ ๒,๘๓๘

๒๓ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก      สตรี ๓,๐๐๐

๒๔ เหรียญทองช้างเผือก         บุรุษ ๒,๐๐๔

๒๕ เหรียญทองช้างเผือก         สตรี ๒,๒๗๘

๒๖ เหรียญเงินช้างเผือก          บุรุษ ๑,๙๕๖

๒๗ เหรียญเงินช้างเผือก          สตรี ๒,๒๒๘

ลําดับที่ รายการ ราคาชดใช้ (บาท)

บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป



ลําดับที่ รายการ ราคาชดใช้ (บาท)

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ฯ มงกุฎไทย

๒๘ มหาวชิรมงกุฎ                 บุรุษ ๔๖,๑๙๒

๒๙ มหาวชิรมงกุฎ                 สตรี ๓๖,๙๒๒

๓๐ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย      บุรุษ ๒๒,๔๘๘

๓๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย      สตรี ๑๗,๐๑๖

๓๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย        บุรุษ ๑๔,๙๓๔

๓๓ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย        สตรี ๑๐,๐๐๘

๓๔ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย          บุรุษ ๕,๔๕๖

๓๕ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย          สตรี ๔,๓๔๐

๓๖ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย        บุรุษ ๒,๙๗๘

๓๗ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย        สตรี ๓,๑๕๘

๓๘ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย      บุรุษ ๒,๘๓๘

๓๙ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย      สตรี ๓,๐๐๐

๔๐ เหรียญทองมงกุฎไทย         บุรุษ ๑,๖๘๖

๔๑ เหรียญทองมงกุฎไทย         สตรี ๑,๙๗๐

๔๒ เหรียญเงินมงกุฎไทย          บุรุษ ๑,๖๓๘

๔๓ เหรียญเงินมงกุฎไทย          สตรี ๑,๙๒๒

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ฯ ดิเรกคุณาภรณ์

๔๔ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์           บุรุษ ๒๖,๕๓๘

๔๕ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์           สตรี ๒๑,๖๕๖

๔๖ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์           บุรุษ ๑๕,๔๘๖

๔๗ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์           สตรี ๑๒,๑๔๔

๔๘ ตติยดิเรกคุณาภรณ์           บุรุษ ๗,๑๔๒

๔๙ ตติยดิเรกคุณาภรณ์            สตรี ๖,๑๗๖

๕๐ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์          บุรุษ ๔,๑๒๒

๕๑ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์          สตรี ๔,๑๖๐

๕๒ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์        บุรุษ ๔,๐๕๔

๕๓ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์        สตรี ๔,๐๙๔

๕๔ เหรียญทองดเิรกคุณาภรณ์   บุรุษ ๓,๑๕๘

๕๕ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์   สตรี ๓,๒๐๒

๕๖ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์    บุรุษ ๓,๑๑๐

๕๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์    สตรี ๓,๑๕๔



ลําดับที่ รายการ ราคาชดใช้ (บาท)

เหรียญราชอิสริยาภรณ์

๕๘ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ๒๖๐

๕๙ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  ทหาร ๒,๘๐๐

๖๐ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษ ๒,๘๐๐

๖๑ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน สตรี ๓,๐๐๐

๖๒ เหรียญราชการชายแดน ๒๘๐

๖๓ เหรียญจักรมาลา ๒,๐๒๒

๖๔ เหรียญจักรพรรดิมาลา     บุรุษ ๑,๘๙๖

๖๕ เหรียญจักรพรรดิมาลา     สตรี ๒,๑๗๔


