คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

สารบัญ
คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
บทที่ 1 : ความหมายของเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
บทที่ 2 : กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 : ขั้นตอนและหลักเกณฑการดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
บทที่ 4 : การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
กฎหมาย/ระเบียบ
- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
- ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๓ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536.
- พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔
- หนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 2509 ลงวั น ที่
30 มีนาคม 2561 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
- หนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 3354 ลงวั น ที่
1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 2561
- ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณที่
ไมสามารถสงคืนตามกฎหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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บทที่ 1
ความหมายของเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ คือ สิ่งซึ่งเป นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เปนของ
พระมหากษัตริยทรงสรางหรือโปรดใหสรางขึ้นสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการหรือสวน
พระองค เรียกเปนสามัญวา ตรา ปจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานแก
ผู ก ระทํ า ความดี ค วามชอบอั น เป น ประโยชน แ ก ป ระเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ที่
พระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในโอกาสตาง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบุคคลประดับไดอยาง
เครื่องราชอิสริยาภรณตามที่ทางราชการกําหนด
เหรียญจักรพรรดิมาลา คือ สําหรับพระราชทานแกขาราชการฝายพลเรือน ที่รับราชการมาดวยความ
เรียบรอยเวลาไมนอยกวา 25 ป
ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณที่เสนอขอพระราชทานประจําป
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น เสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ป ระจํ า ป ให แ ก
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ของทุกป
ซึ่งประกอบดวย
1. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก พ.ศ. 2484 มาตรา 7 แบงเครื่องราชอิสริยาภรณเปน 8 ชั้น ดังตอไปนี้
แพรแถบยอ

ชั้น

ชื่อ

อักษรยอ

ชั้นสูงสุด

มหาปรมาภรณชางเผือก ม.ป.ช.

ชั้นที่ 1

ประถมาภรณชางเผือก

ป.ช.

ชั้นที่ 2

ทวีติยาภรณชางเผือก

ท.ช.

ชั้นที่ 3

ตริตาภรณชางเผือก

ต.ช.

ชั้นที่ 4

จัตุรถาภรณชางเผือก

จ.ช.

ชั้นที่ 5

เบญจมาภรณชางเผือก

บ.ช.

ชั้นที่ 6

เหรียญทองชางเผือก

ร.ท.ช.

ชั้นที่ 7

เหรียญเงินชางเผือก

ร.ง.ช.

2. เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2484 มาตรา 7 แบงเครื่องราชอิสริยาภรณเปน 8 ชั้น ดังตอไปนี้
แพรแถบยอ

ชั้น

ชื่อ

อักษรยอ

ชั้นสูงสุด

มหาวชิรมงกุฎ

ม.ว.ม.

ชั้นที่ 1

ประถมาภรณมงกุฎไทย

ป.ม.

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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แพรแถบยอ

ชั้น

ชื่อ

อักษรยอ

ชั้นที่ 2

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย

ท.ม.

ชั้นที่ 3

ตริตาภรณมงกุฎไทย

ต.ม.

ชั้นที่ 4

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย

จ.ม.

ชั้นที่ 5

เบญจมาภรณมงกุฎไทย

บ.ม.

ชั้นที่ 6

เหรียญทองมงกุฎไทย

ร.ท.ม.

ชั้นที่ 7

เหรียญเงินมงกุฎไทย

ร.ง.ม.

3. เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔
แพรแถบยอ

ชื่อ
เหรียญจักรมาลา
เหรียญจักรพรรดิมาลา

อักษรยอ
ร.จ.ม
ร.จ.พ.
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บทที่ 2
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ตองดําเนินการภายใตกฎหมายและระเบียบ ดังตอไปนี้
1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
3 ประกาศคณะปฏิ รู ปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป นประมุ ข
ฉบั บที่ ๓๓ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แกไขเพิ่มเติ มระเบีย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี วาด ว ย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. 2536.
4 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔
5 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 2509 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
6 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 3354 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 2561
7 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไมสามารถ
สงคืนตามกฎหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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บทที่ 3
ขั้นตอนและหลักเกณฑการดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ขั้นตอนการดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมขอมูลประวัติข าราชการ และประวัติการไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ
ดําเนิน การรวมรวมขอมูล ประวัติการรับ การราชของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการ และประวัติก ารไดร ับ พระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณแ ละบัน ทึก ขอ มูล ในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรั พยากรบุ คคลระดั บ กรม (DPIS) รวมทั้ง รวบรวมประวัต ิก ารไดร ับ เงิน เดือ นในปจ จุบ ัน ของ
ขาราชการประเภทอํานวยการ ระดับตน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ
และประวัติการไดรับเงินเดือนยอนหลัง 5 ป ของขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบผูมคี ุณสมบัตเิ สนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
ดํ า เนิ น การการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องข า ราชการ ลู ก จ า งประจํ า และพนั ก งานราชการ
ผูมีคุณสมบัติจะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา โดยนําขอมูลที่ไดรับการ
รวบรวมจากขั้ น ตอนที่ 1
มาดํ า เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู มี คุ ณ สมบั ติ ไ ด รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนไปตามหลักเกณฑของบัญชีแนบทายระเบียบ และหลักเกณฑที่กําหนดไวไวตามขอ 3
อยางระเอียด รอบคอบ และถูกตอง
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบวินัย และการกระทําผิดทางอาญาอีกทางหนึ่ง
ดํ า เนิ น การนํ า รายชื่ อ ผู มี คุ ณ สมบั ติ จ ะได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ และเหรี ย ญ
จักรพรรดิ มาลาในขั้น ตอนที่ 2 ประสานกลุ มงานวิ นั ย กองการเจ าหน าที่ เพื่อขอความอนุ เ คราะห ในการ
ตรวจสอบขอมูลผูกระทําผิดทางอาญาอยูระหวางสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยูระหวางการดําเนินคดี
ทางอาญาในศาลหรือไมเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ขั้นตอนที่ 4 แจงหนวยงานในสังกัดตรวจสอบ และรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติฯ
ดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแยกตามสํานัก/
กอง/สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพรอมแนบแบบฟอรม สงใหสํานัก/กอง/สํานักงานทองถิ่นจังหวัด แจงขาราชการ
ตามบัญชีรายชื่อตรวจสอบความถูกตอง และยืนยันความถูกตองของขอมูลเปนรายบุคคลอีกครั้ง พรอมทั้งจัดทํา
บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และแบบประวัติสําหรับ
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ผูอํานวยการสํานักกอง/ผูวาราชการจังหวัดลงนามรับรองบุคคล
ดังกลาววาเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ ที่กําหนด และจัดสงให กองการเจาหนาที่ภายในเวลาที่
กําหนด
ขั้นตอนที่ 5 เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อฯ
ดําเนินการรวบรวมและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณที่
ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง และรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ ที่กําหนด เสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา
และพนั ก งานราชการในสั ง กั ด กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น พิ จ ารณารายชื่ อผู มี คุ ณ สมบั ติ เ สนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เพื่อตรวจสอบคุณตรวจสอบความถูกตอง และยืนยันความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
กอนเสนอตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นลงนาม

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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ขั้นตอนที่ 6 เสนออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นลงนาม
ดํ าเนิ นการนํ า รายชื่ อ ที่ ผ า นการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ฯ จากคณะกรรมการพิ จารณาการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการในสังกัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว จัดทําบัญชีรายชื่อตามแบบฟอรมที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยแยกบัญชีชั้นตรา บัญชีรายชื่อ บัญชีคุณสมบัติ ตามประเภทของเครื่องราชอิสริยาภรณที่ขอพระราชทาน
เสนอตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นลงนาม และจัดสงใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตอไป
ขั้นตอนที่ 7 กรณีข าราชการผูทไี่ ดรับ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ดําเนินการตรวจสอบขาราชการผูที่ไ ดรับ การแตงตั้งใหดํารงตํ าแหนงสูงขึ้นและมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย ประจําป ใหจัดสงทําเอกสารการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพายเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
พิจารณาลงนาม และจัดสงเอกสารใหกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา 60 วัน (ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม)
ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบรายชื่อผูข าดคุณ สมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ดําเนินการตรวจสอบขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ตามบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติ
ไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป รายใดถึงแกกรรม/ลาออก/ถูกลงโทษทางวินัย
ภายหลั ง ให ถ อนรายชื่ อ โดยจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ก ไ ขรายชื่ อ และเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และจัดสงใหกระทรวงมหาดไทย

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
1. คุณ สมบัติข องผูทเี่ สนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
กําหนดใหปลัดกระทรวงเปนผูเสนอรายชื่อขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการซึ่ง
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป โดยสวนราชการระดับกรม เปนผูมีหนาที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อจัดทําบัญชี
รายชื่อผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ บัญชีแสดงคุณสมบัติผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณที่เสนอขอสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะ
ตรวจสอบความถูกตองและพิจารณานําเสนอคณะกรรมการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําปพิจารณา และนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวจึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานตอไป โดยมีหลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ดังนี้
1. หลักเกณฑทั่ว ไป
ขอ 10 บุคคลที่พงึ ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูมีสัญชาติไทย
(2) เป น ผู ป ระพฤติ ดี แ ละปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป น ประโยชน ต อ
สาธารณชน ดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง และ
(3) เปนผูที่ไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือตอง
รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ขอ 11 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอปติดกันมิไดเวนแตกรณี
ดังนี้
(1) เปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้ตางบัญชีกัน
(2) เปนการขอพระราชทานตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้ หรือ
(3) เปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน กลาวคือ ปฏิบัติ
หนาที่ฝาอันตราย หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนงานสําคัญยิ่ง และเปนผลดีแก
ราชการ หรือสาธารณชน หรือคิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ
โดยใหระบุความดีความชอบใหเห็นเดนชัดวา ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนยิ่งประการใดเมื่อใด
และไดผลดีอยางไร
ขอ 12 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขอเลื่อนชั้นตรากอนครบ
กําหนดระยะเวลาตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบมิได เวนแตเปนกรณีตามขอ 11 (3)
ขอ 19 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา
ดังตอไปนี้
(3) ข า ราชการต อ งมี ร ะยะเวลารั บ ราชการติ ด ต อ กัน มาแล ว ไม น อ ยกว า 5 ป
บริ บู ร ณ นั บ ตั้ ง แต วั น เริ่ ม รั บ ราชการ จนถึ ง วั น ก อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาของป ที่ จ ะขอ
พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
(4) ลูกจางประจําของสวนราชการ ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 8 ปบริบูรณ นับ ตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวัน กอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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ในการนั บ ระยะเวลาตาม (3) และ (4) การนั บ ระยะเวลาเพื่ อ เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเลื่อนชั้นตราใหสูงขึ้นตามหลักเกณฑที่กําหนดในทายบัญชีระเบียบนี้หากผู
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถูกลงโทษทางวินัยในปใด ใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอพระราชทาน
อีก 1 ป ยกเวนโทษภาคทัณฑ
2. หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณข องขาราชการตามบัญ ชี 41
ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มีเ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2552 กํ า หนดว า การเริ่ ม ต น ขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณครั้งแรก ขาราชการจะตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอย
กวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ขอ
พระราชทานไมน อยกว า 60 วัน (นั บถึงวัน ที่ 29 พฤษภาคมของป ที่ขอพระราชทาน) ซึ่งหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการเลื่อนชั้นตราใหสูงขึ้น สรุปไดดังนี้
ลําดับ

ระดับตําแหนง

1

ประเภททั่ว ไป
ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
(O1)

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ข อพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
บ.ม.

จ.ช.

2

ระดับชํานาญงาน
(O2)

ต.ม.

ต.ช.

3

ระดับอาวุโส
(O3)

ท.ม.

ท.ช.

4

ระดับทักษะพิเศษ
(O4)

-

ม.ว.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลาการขอ
พระราชทาน

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๑. ตองมีระยะเวลารับราชการ
๒. ได รั บ เงิ น เดื อ นต่ํ า กว า ขั้ น ต่ํ า ของ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา
ร ะ ดั บ ชํ า น า ญ ง า น ( น อ ย ก ว า 5 ป บ ริ บู ร ณ นั บ ตั้ ง แต วั น
๑๐,๑๙๐ บาท) และดํารงตําแหนง เริ่มเขารับราชการจนถึงวัน
มาแลวไมนอยกวา 10 ป บริบูรณ ก อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม
(มากกว า หรื อ เท า กั บ ๑๐ ป ) ขอ พระชนมพรรษาของปที่จะ
บ.ช.
ขอพระราชทานไมนอยกวา
๓. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของ 60 วัน
ระดั บ ชํ า นาญงาน (มากกว า หรื อ ๒. ลําดับ 4,8-10 และ 12-15
เทากับ ๑๐,๑๙๐ บาท) ขอ จ.ม.
การขอกรณีปที่เกษียณอายุ
๔. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของ ราชการตามขอ 4 หรือขอ 5
ระดับชํานาญงานและดํารงตําแหนง แลวแตกรณีใหขอปติดกันได
มาแลวไมนอยกวา 10 ป บริบูรณ
ขอ จ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
๒. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 5
ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
๒. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 5
ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
๑. ได ท.ช. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแล ว ไม น อ ยกว า 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในป ที่ เ กษี ยณ อา ยุ ร าชกา รข อ
พระราชทานสูงขึ้นไดอีก 1 ชั้นตรา
แตไมเกิน ป.ช

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

~9~
ลําดับ
5
6

ระดับตําแหนง
ประเภทวิช าการ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
(K1)
ระดับชํานาญการ
(K2)

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ข อพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ต.ม.

-

ต.ช.

ท.ช.

ท.ช.

ป.ม.

7

ระดับ ชํานาญการ
พิเศษ (K3)

8

ระดับเชี่ยวชาญ
(K4)

-

ม.ว.ม.

9

ระดับทรงคุณวุฒิ
(K5)

-

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการขอ
พระราชทาน

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
๒. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของ
ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ ขอ ท.ม.
(มากกวาหรือเทากับ 22,140)
๓. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของ
ระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอย
กวา 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. (เงินเดือน
22,140 บาท มาแลว 5 ป)
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได รั บ เงิ น เดื อ นขั้ น สู ง และได ท.ช.
มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ
ป.ม. (เงิ น เดื อ นขั้ น สู ง ของชํ า นาญ
การพิเศษ เทากับ 58,390)
๑. ได ท.ช. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแล ว ไม น อ ยกว า 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในป ที่ เ กษี ยณ อา ยุ ร าชกา รข อ
พระราชทานสูงขึ้นไดอีก 1 ชั้นตรา
แตไมเกิน ป.ช. เวนกรณีลาออก
๑. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกปจนถึง
ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
ใ น ป ที่ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร ข อ
พระราชทานสู ง ขึ้ น ได อี ก 1 ชั้ น ตรา
แตไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลาการขอ
ที่ข อพระราชทาน
ลําดับ ระดับตําแหนง
พระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
10 ระดับทรงคุณวุฒิ,
ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
ทีไ่ ดรับเงิน
บริบูรณ ขอ ป.ช.
ประจําตําแหนง
๒. ได ป.ช. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
15,600 บาท
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
(K5)
๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในป ที่ เ กษี ยณ อา ยุ ร าชกา รข อ
พระราชทานสูงขึ้นไดอีก 1 ชั้นตรา
เวนกรณีลาออก
ประเภทอํานวยการ
11 ระดับตน
ท.ช.
ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
(M1)
๒. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง และได ท.ช.
มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ ขอ
ป.ม.
12 ระดับสูง
ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(M2)
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแล ว ไม น อ ยกว า 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นไดอีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน
ป.ช เวนกรณีลาออก
ประเภทบริหาร
13 ระดับตน
ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
(S1)
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช.มาแล ว ไม น อ ยกว า 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ใ น ป เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร ข อ
พระราชทานสูงขึ้นไดอีก 1 ชั้นตรา
แตไมเกิน ป.ช. เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลาการขอ
ที่ข อพระราชทาน
ลําดับ ระดับตําแหนง
พระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
14 ระดับสูง
ม.ป.ช. ๑. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกปจนถึง
ทีไ่ ดรับเงิน
ป.ม.
ประจําตําแหนง
๒. ได ป.ม. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3ป
14,500 บาท
บริบูรณ ขอ ป.ช.
(S2)
๓. ได ป.ช. มาแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
๕. ในป ที่ เ กษี ยณ อา ยุ ร าชกา รข อ
พระราชทานสูงขึ้นไดอีก 1 ชั้นตรา
แตไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก
15 ระดับสูงที่ไดรับเงิน ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
ประจํ า ตํ า แหน ง
บริบูรณ ขอ ป.ช.
21,000 บาท
๒. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(S2)
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษียณอายุราชการขอ
พระราชทานสูงขึ้นไดอีก 1 ชั้นตรา
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

/ตารางสรุป ...
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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3. หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของลูกจางประจําตามบัญชี 15
ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 กําหนดไว ดังนี้
(1) ลูกจางประจําตองปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจาง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเ ฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน (นับ ถึงวัน ที่
29 พฤษภาคมของปที่ขอพระราชทาน)
(2) ต อ งเป น ลู ก จ า งประจํ า ของส ว นราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
ลูกจางประจําของสวนราชการ ที่มีชื่อและลักษณะงานเปนลูกจางโดยตรงหมวดฝมือ หรือลูกจางประจําที่มีชื่อ
และลั กษณะเหมือนขาราชการ โดยแบ งเป น 4 กลุ มงาน คือ กลุ มงานบริ การพื้น ฐาน กลุ มงานสนั บ สนุ น
กลุมงานชาง และกลุมงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนชั้นตราใหสูงขึ้น สรุปไดดังนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ข อ
เงื่อนไขและระยะเวลาการขอ
พระราชทาน
ลําดับ
ระดับตําแหนง
พระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1 ลู ก จ า งประจํ า ซึ่ ง ได รั บ เงิ น ค า จ า งตั้ ง แต อั ต รา
บ.ม.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
เงินเดือนขั้นต่ําของขาราชการพลเรือน ระดับ 3
๒. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา
(8,3๔๐ บาท ) แตไมถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือน
๕ ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
ขาราชการระดับ 6 (15,05๐ บาท)
๓. ได บ.ช. มาแล วไมน อยกว า
๕ ปบริบูรณขอ จ.ม.
2 ลูกจางประจําซึ่งไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือน
บ.ช.
จ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
ขั้ น ต่ํ า ของข า ราชการพลเรื อ นระดั บ 6 ขึ้ น ไป
๒. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
(15,05๐ บาท)
๕ ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
๓. ได จ.ม. มาแลวไมนอ ยกว า
๕ ปบริบูรณ ขอ จ.ช.

4. หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของพนักงานราชการตามบัญชี 32
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง
แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิ ดชูยิ่ ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 กําหนดไว ดังนี้
(1) ตองเปนพนักงานตามสัญญาจางของสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีชื่อและลักษณะงานเปนพนักงานที่เทียบเทากับลูกจางประจําหมวดฝมือ
ขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
(2) เงื่อนไขระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) ตองปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวัน
ก อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาของป ที่ ข อพระราชทานไม น อ ยกว า 60 วั น (นั บ ถึ ง วั น ที่ 29
พฤษภาคมของปที่ขอพระราชทาน) ไดแก กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(2.2) ตองปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวัน
ก อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาของป ที่ ข อพระราชทานไม น อ ยกว า 60 วั น (นั บ ถึ ง วั น ที่ 29
พฤษภาคมของปที่ขอพระราชทาน) ไดแก กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับทั่วไป ระดับประเทศ ระดับสากล)
(3) หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนชั้นตราใหสูงขึ้น สรุปไดดังนี้

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณที่ข อ
พระราชทาน
เริ่มตนขอ
เลื่อนไดถึง
บ.ม.
จ.ช.

1.

พนักงานราชการ
- กลุมงานบริการ
- กลุมงานเทคนิค

2.

พนักงานราชการ
- กลุมงานบริหารทั่วไป

บ.ช.

ต.ม.

3.

พนักงานราชการ
- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

จ.ม.

ต.ช.

4.

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช.

ท.ม.

5.

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป

ต.ม.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการขอ
พระราชทาน
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
4. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
3. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
4. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
3. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
4. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
3. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
4. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
3. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
4. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

6.

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ

7.

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

เครื่องราชอิสริยาภรณที่ข อ
พระราชทาน
เริ่มตนขอ
เลื่อนไดถึง
ต.ช.
ป.ม.

ท.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการขอ
พระราชทาน
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได ต.ช.มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
3. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
4. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได ท.ม.มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
4. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.

5. หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณข องคูส มรสขาราชการชั้น
ผูใ หญต ามบัญ ชี 24.2 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 โดยกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น จะพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณให แกคูสมรสของอธิ บดี กรมส งเสริ ม
การปกครองทองถิ่น ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนชั้นตราใหสูงขึ้น สรุปไดดังนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ข อ
พระราชทาน
เริ่มตนขอ
เลื่อนไดถึง
ต.ม.
ป.ม.

ลําดับ

ระดับตําแหนง

1.

ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหนา
สวนราชการที่เทียบเทา

2.

รองปลัดกระทรวง รองปลัด ทบวง หรือ
รองหัวหนาสวนราชการ ตามขอ 1

จ.ม.

ท.ม.

3.

อธิบดี หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะ
เปนกรม หรือ เที่ยบเทา

จ.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลาการขอ
พระราชทาน
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได
ปเวนป ตามลําดับถึง ท.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น ท.ม.
ขึ้นไป ตองเวน 2 ปตามลําดับถึง ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได
ปเวนป ตามลําดับถึง ท.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได
ปเวนป ตามลําดับถึง ท.ม.

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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2. คุณ สมบัติข องผูที่เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
1. พระราชบั ญ ญั ติ เ หรี ย ญจั ก รมาลาและเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา พ.ศ. ๒๔๘๔ กํ า หนด
หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาพระราชทานใหแกขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป นับถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกป
2. หนั งสื อสํ านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 2509 ลงวั นที่ 30 มีนาคม
2561 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา สรุปได
ดังนี้
(1) การรั บราชการมาด ว ยความเรี ย บรอย หมายถึง ขาราชการที่ได ป ฏิ บัติ ห น าที่และ
ปฏิบัติตนเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
(1.1) ตองเปนผูไมเคยกระทําผิดวินัย ถูกทัณฑบน หรือถูกวากลาวตักเตือนตั้งแตเริ่ม
เขารับราชการจนถึงปที่เสนอขอพระราชทาน
(1.2) กรณีขาราชการไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน ตองพิจารณาวาเกิดจากพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติราชการหรือไม เชน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ํากวาเกณฑ ขาดราชการ
โดยไมมีเหตุอันควร
(1.3) แมจะไดรับการลางมลทินตามกฎหมายการลางมลทินก็ยังเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องจากการลางมลทินเปนการลางเฉพาะโทษที่ไดรับการ
กระทําความผิดเทานั้น แตไมไดลางการกระทําความผิดจึงถือวายังเปนผูเคยกระทําความผิดมากอน
(2) กรณีการดําเนินการทางวินัย หรือการสอบสวนขอเท็จจริงตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการ
(2.1) ขาราชการที่ถูกดําเนินการสอบสวน เมื่อผลสอบสวนสิ้นสุดลงปรากฏวาไมมี
ความผิดสามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได
(2.2) ผูที่เคยถูกลงโทษไลออกจากราชการ ใหออกจากราชการ หรือปลดออกจาก
ราชการ แตไดอุทธรณแลวปรากฏวาไมไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาใหกลับเขารับราชการ สามารถเสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได ยกเวนหากเปนกรณีที่ไดกระทําความผิดแตไดรับการพิจารณายกโทษ
ไมถือเปนผูที่รับราชการมาดวยความเรียบรอย ไมอยูในเกณฑเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
(3) กรณีถูกกลาวหาวากระทําความผิด หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีทางแพง ทางอาญา
หรือทางปกครอง
(3.1) ขอเท็จจริงยังไมยุติวาเปนผูกระทําความผิดหรือไมสมควรชะลอการเสนอขอ
พระราชทานไวกอน เมื่อไดคดีถึงที่สุดปรากฏวาไมเปนผูกระทําความผิดสามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลาได
(3.2) หากต องโทษคําพิพากษาของศาลว าเป น ผู กระทําผิ ด ทางอาญาโดยเจตนา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไมถือเปนผูที่รับราชการมาด วยความเรียบรอย ไมอยูในเกณฑเสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
(3.3) กรณีถูกรองเรียนที่ไมไดเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการหรือการใชตําแหนงหนาที่
ราชการ สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได

คูมือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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บทที่ 4
การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานเพื่อเปนบําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงยิ่งแกผูไดรับพระราชทาน
ดังนั้น เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใดแลว บุคคลนั้นยอมมี
หนาที่ในการธํารงไวซึ่งคุณงามความดี และคุณคาแห งเครื่องราชอิสริยาภรณน อกจากนั้นยังตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ในกรณีตางๆ หากไมสามารถสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณไดดวยประการใดๆ จะตองใชราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามทีท่ างราชการกําหนด
๑. กรณีที่ตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมาย
การส งคื นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณตระกู ลต างๆ (ยกเว นเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณอันเป นมงคลยิ่ งราช
มิตราภรณ ) กฎหมายบั ญญั ติ การที่ ต องส งคื นไว ซึ่ งสรุ ปโดยรวมได เป น ๓ กรณี คื อ กรณี วายชนม กรณี ได รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงขึ้น และกรณีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
๑.๑ กรณีว ายชนม
กฎหมายเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ห ลายฉบั บ โดยเฉพาะเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ
จุลจอมเกลา เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ไดบัญญัติ ใหเมื่อผู ไดรับพระราชทานวายชนมใหผู รับมรดกจะตองสงคืนภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน ที่ผูไดรั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นวายชนม
กรณีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณวายชนม
หากผูวายชนมได รับพระราชทานชั้นตราเดียว ทายาทของผูได รับพระราชทานไมตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ดังกลาว เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณพ.ศ.๒๕๓๔
มิไดบัญญัติใหตองสงคืน
๑.๒ กรณีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช ั้นสูงขึ้น
เครื่องราชอิสริยาภรณที่มีกฎหมายบัญญัติใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สูงขึ้นตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง เชน เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา เครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่มงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณหากไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงขึ้นในตระกูลใดตองสงคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองในตระกูลนั้น เชน ผูที่ไดรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณชั้น ต.ม. และ ต.ช.
ตอมาไดรับพระราชทานชั้น ท.ม. บุคคลนั้นมีหนาที่ตองสงคืนชั้น ต.ม. ซึ่งเปนชั้นรองของชั้น ท.ม. และ เมื่อไดรับ
พระราชทานชั้น ท.ช. บุคคลนั้นตองสงคืนชั้น ต.ช. ซึ่งเปนชั้นรองของชั้น ท.ช.
๑.๓ กรณีทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหมายความวา การดําเนินการถอนชื่อผูไดรับพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อ อกจากรายชื่ อ ผู ไ ด รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ต ามประกาศสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณรวมทั้งประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณคืนดวย
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เมื่ อปรากฏเหตุ ต ามข อ ๗ ของระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณพ.ศ.๒๕๔๘ เปนหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดหรือสวน
ราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการรวบรวม
เอกสารหลั ก ฐานและประวั ติ ก ารได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ข องผู นั้ น ส ง เรื่ อ งไปยั ง สํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีเมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแลว สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรีจ ะสงเรื่ องไปยั งสํ านักราชเลขาธิการ เพื่อนําความกราบบังคมทูล พระกรุ ณาขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกคืน และ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหสวนราชการตนสังกัดของผูไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือหนวยงานท ี่เกีย่ วของดําเนินการเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณคืนโดยพลัน
๒. การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณกรณีอื่นๆ
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณที่มีความประสงคสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณโดย ไมใช
กรณีที่ตองสงคืนตามกฎหมาย เชน กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือพนจากตําแหนงหรือไม ประสงค
จะเก็บไวเนื่องจากไมไดใชประดับแลว สามารถสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณไดทั้งโดยการสงคืนผาน หนวยงาน
ตนสังกัด และการสงคืนโดยตรงที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓. การตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณที่จะรับคืน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณารับคืนเฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณที่มีสภาพที่สมบูรณ
เทานั้น หากเปนกรณีเครื่องราชอิสริยาภรณชํารุดหรือเสียหายตามสภาพอันเกิดจากการใชเพียงเล็กนอย เชน
ลงยาสีแตกหรือกะเทาะหรื อสึกหรอสว นหนึ่ งส วนใด สํ านั กเลขาธิ การคณะรัฐ มนตรีอาจพิจารณารับคืนได
ทั้งนี้จะไมรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไมครบตามลักษณะหรือองคประกอบของเครื่องราชอิสริยาภรณที่
กฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณแตละตระกูลบัญญัติไว
กรณี เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ที่ จ ะส ง คื น มี อ งค ป ระกอบไม ค รบถ ว น เนื่ อ งจากบางส ว นของ
เครื่องราชอิสริยาภรณสูญหาย ผูไดรับพระราชทานหรือสวนราชการตนสังกัดของผูนั้นสามารถทําหนังสือถึง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงความประสงคขอใหพิจารณาดําเนินการซอม (จัดสรางสวนที่สูญหาย) ไดโดย
ให ร ะบุ ด ว ยว า ผู ไ ด รั บ พระราชทานจะเป น ผู อ อกค า ใช จ า ย และเมื่ อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ส ง ให
สํานักกษาปณกรมธนารักษหรือ องคการสงเคราะหทหารผานศึก ดําเนินการซอมเรียบรอยแลวจะแจงใหผูที่ไดรับ
พระราชทานไปชําระราคาคาซอมแซมและจะดําเนินการรับคืนตอไป
กรณีที่สวนราชการรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณจากผูไดรับพระราชทานหรือทายาทของผูไดรับ
พระราชทาน ขอใหตรวจสอบความแทจริ งของเครื่องราชอิสริ ยาภรณในเบื้องตน วามีสัญลั กษณของผูผลิ ต
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ตัวเครื่องราชอิสริยาภรณหรือไม ทั้งนี้ ในอดีตสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจางให
เอกชนที่มีฝมือในดานนี้เปนผูสราง เชน ราน ท.ประดิษฐไทยนคร ธีระชัยการชาง ประเสริฐศิลป รัตนกาญจน
สหศิลป สัมพันธอาภรณ แสงมณี เฮงหลี เปนตน นอกจากน ใี้ หพิจารณาวัสดุที่ใชสราง น้ําหนัก สี และขนาด
ของเครื่องราชอิสริยาภรณดวย ปจจุบันเครื่องราชอิสริยาภรณที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดสรางจะมี
อักษรยอ “สลค” และเลข พ.ศ. ที่ผลิตอยูที่ดานหลังของเครื่องราชอิสริยาภรณอยางไรก็ตาม หากสวนราชการ
ใดมีขอสงสัยในเรื่องความแทจริ งของเครื่ องราชอิสริยาภรณที่จะรับคืน ติดต อสอบถามไดที่สํานั กอาลักษณ
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี และควรติ ด ชื่ อ ของผู ไ ด รั บ พระราชทานไว
กับเครื่องราชอิสริยาภรณที่สงคืนดวย
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๔. วิธีการสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
๔.๑ การส ง คื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ห รื อ ชดใช ร าคาแทนเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ โ ดยผ า น
สว นราชการตนสังกัด ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสวนราชการตนสังกัดทําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีบัญชีแนบทาย
ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคํานําหนาชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุลของผูไดรับพระราชทาน ชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่สงคืน หรือในกรณีที่ชดใชราคาใหระบุชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณและจํานวนเงินชดใชดวย และนําหนังสือ
มาพรอมกับเครื่องราชอิสริยาภรณที่จะสงคืนหรือเงินชดใชราคาเครื่องราชอิสริยาภรณไปที่สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
(๒) เมื่อเจาหนาที่ของสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณตรวจสอบชั้นตรา จํานวน
และความแทจริงของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือตรวจสอบจํานวนเงินชดใชกับราคาชดใชเครื่องราชอิสริยาภรณ
ครบถวนแลว จะออกใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือใบเสร็จรับเงิน แลวแตกรณี ใหแกสวนราชการที่สงคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณเพือ่ เก็บไวเปนหลักฐานในการสงคืน
๔.๒ การสงคืนหรือชดใชราคาเครื่องราชอิสริยาภรณดว ยตนเองหรือทายาทใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหผูไดรับพระราชทานหรือทายาททําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กรณีไมได
ทําหนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดเตรียมเอกสารใหกรอกรายละเอียดในการสงคืนในแบบฟอรมที่
กําหนด พรอมนําเครื่องราชอิสริยาภรณที่จะตองสงคืนหรือชดใชราคาเครื่องราชอิสริยาภรณไปที่สํานักอาลักษณ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
(๒) เมื่อเจาหนาที่ของสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณตรวจสอบชั้นตรา จํานวน
และความแทจริงของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือตรวจสอบจํานวนเงินชดใชกับราคาชดใชเครื่องราชอิสริยาภรณ
ครบถวนแลว จะออกใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือใบเสร็จรับเงิน แลวแตกรณี ใหแกผูไดรับพระราชทาน
หรือทายาทเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการสงคืน
การสงคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย
เมื่อไดรับพระราชทาน
ป.ม.
ป.ช.
ม.ว.ม.
ม.ป.ช.

ชั้นตราที่ตองสงคืน
ท.ม.
ท.ช
ป.ม.
ป.ช.

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
เมื่อไดรับพระราชทาน
บ.ม.
บ.ช.
จ.ม.
จ.ช.
ต.ม.
ต.ช.
ท.ม.
ท.ช.

ชั้นตราที่ตองสงคืน
บ.ม.
บ.ช.
จ.ม.
จ.ช.
ต.ม.
ต.ช.
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กฎหมาย/ระเบียบ
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖
	
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่
ชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๕
(๒) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๓) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่
ข้าราชการฝ่ายทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๔) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๒

๘๒๐
บรรดามติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔
ในระเบียบนี้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือก ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี
“ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นหรือถือว่าเป็นข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการ
ตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายทหาร ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือองค์การของรัฐ
รวมทั้ ง บุ ค คลที่ ก ำหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ยกเว้ น การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี และตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร
ข้อ ๖
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ
สาธารณชนโดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ข้อ ๘
ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด ให้
พิจารณาโดยรอบคอบว่า บุคคลนั้นได้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน

๘๒๑
จนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับ ชั้น 

ชั้นยศ หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคล
ที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด ชั้นตราใด แก่บุคคลใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้

หมวด ๒

การเสนอขอพระราชทาน
ข้อ ๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ เ ริ่ ม จากเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน
โดยเลื่อนชั้นตราตามลำดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลำดับ  ดังนี้
(๑) ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย
(๒) ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก
(๓) ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย
(๔) ชั้นที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก
(๕) ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
(๖) ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(๗) ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
(๘) ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
(๙) ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(๑๐) ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
(๑๑) ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
(๑๒) ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
(๑๓) ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(๑๔) ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
(๑๕) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ และ
(๑๖) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

๘๒๒
โดยให้พิจารณาถึงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กำหนดระยะเวลา และความดีความชอบเว้นแต่จะได้กำหนด
ไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
(๓) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรื อ ต้ อ งรั บ โทษจำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ เป็ น โทษสำหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้ เว้นแต่
กรณีดังนี้
(๑) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ต่างบัญชีกัน
(๒) เป็นการขอพระราชทานตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้
หรือ
(๓) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่งและเป็นผลดี
แก่ราชการหรือสาธารณชน หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็น
ผลสำเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่า ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่ง
ประการใด เมื่อใดและได้ผลดีอย่างไร
ข้อ ๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอเลื่อนชั้นตราก่อนครบ
กำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๑ (๓)
ข้อ ๑๓ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จ ะเสนอข้ า มชั้ นตรามิ ได้ 

เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๑ (๓)
ข้อ ๑๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีให้ขอพระราชทาน
ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เว้นแต่การเสนอขอพระราชทานกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน
ตามข้อ ๒๘ การเสนอขอพระราชทานสำหรับชาวต่างประเทศตามข้อ ๒๙ และการเสนอขอพระราชทาน

๘๒๓
สำหรับผู้วายชนม์ตามข้อ ๓๐ โดยให้เสนอขอพระราชทานได้ตามคราวแห่งความชอบและตามเหตุการณ์
เป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๑๕

ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดรายการและจำนวนเอกสารประกอบ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แล้วแจ้งเวียนให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคล
ตามข้อ ๑๖ ทราบและถือปฏิบัติ
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ จัดทำเอกสารดังกล่าวตาม
รายการและจำนวนที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยแยกเอกสารเป็นการเสนอขอพระราชทาน
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันและผู้ที่ต้องพ้นจากหน้าที่เพราะเกษียณอายุและให้เป็นไปตามลำดับชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  คือ
(๑)

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และ

(๒)

ชั้นสายสะพาย

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ให้กระทรวง ทบวง
กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ ส่งเอกสารไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ภายหลังจากที่ได้ส่งเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปีไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว หากกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ เห็นว่า
มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้นและมีคุณสมบัติอื่นครบตามหลักเกณฑ์ที่จะ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ก็ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๑๖

ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์
(๑)

นายกรัฐมนตรี สำหรับรัฐมนตรี

(๒)

ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร สำหรั บ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองประจำสภาผู้แทนราษฎร
(๓)

ประธานวุ ฒิ ส ภา สำหรั บ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและข้ า ราชการรั ฐ สภา

ฝ่ายการเมืองประจำวุฒิสภา
(๔)

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับข้าราชการการเมืองในสังกัด

๘๒๔
(๕) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับข้าราชการการเมืองและผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
(๖) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลัดกรุงเทพมหานคร  หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ไม่สังกัดกระทรวง หรือทบวง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา  สำหรับ
(ก) ข้าราชการ   ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ   ดะโต๊ะยุติธรรม
ผู้พิพากษาสมทบ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะ
อย่างเดียวกันในสังกัด  แล้วแต่กรณี
(ข) คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน
(๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปกครองท้องที่แล้วแต่กรณี
(๘) หัวหน้าหน่วยงานอื่นนอกจาก (๖) สำหรับบุคคลหรือพนักงานในสังกัด
(๙) คณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี   สำหรับบุคคล
ตาม (๑) ถึง (๘) ข้างต้นและบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งประสงค์
จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๖ (๖) (ก) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติ
และกลั่นกรองความดีความชอบตามที่กำหนดในระเบียบนี้ พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง   ยกเว้นปลัดกรุงเทพมหานคร
และหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง ก่อนเสนอไปยังบุคคลตามข้อ ๑๖ (๖)
สำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลตามข้อ
๑๖ (๘) ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และปลั ด กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ประสงค์ จ ะเสนอขอ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ          

๘๒๕
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปกครองท้ อ งที่ ในเขตจั ง หวั ด ของตน แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณา
คุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ ตามที่กำหนดในระเบียบนี้ พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควร
เสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ได้ แล้ ว เสนอไปยั ง ปลั ด กระทรวงมหาดไทยหรื อ สำนั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ซึ่ ง เคยดำรงตำแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง สมาชิ ก รั ฐ สภา หรื อ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งหลังจากวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี
ที่ผ่านมา  จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
(๒) ผู้ ซึ่ ง เคยดำรงตำแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง สมาชิ ก รั ฐ สภา หรื อ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองหลายตำแหน่งหรือหลายครั้ง   ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใด
ตำแหน่งหนึ่ง หรือหลายตำแหน่งรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งหลังจาก
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ผ่านมาจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี
ที่จะขอพระราชทาน
(๓) ข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนตำรวจให้นับเวลา
ราชการตั้ ง แต่ วั นขึ้ นทะเบี ย นทหารกองประจำการ หรื อ วั น เริ่ ม เข้ า รั บ ราชการตำรวจ แล้ ว แต่ ก รณี
ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
(๔) ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี
ที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
(๕) ดะโต๊ะยุติธรรม หรือผู้พิพากษาสมทบ ต้องดำรงตำแหน่งติดต่อกันมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ หรือดำรงตำแหน่งมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง จนถึ ง วั น ก่ อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม
พระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๘๒๖
			
(๖) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงาน
ของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอื่น ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๘ ปีบริบูรณ์ หรือไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
(๗) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปกครองท้ อ งที่ ต้ อ งดำรงตำแหน่ ง ใดตำแหน่ ง หนึ่ ง หรื อ
หลายตำแหน่งติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า   ๓ ปีบริบูรณ์ หรือได้ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือหลาย
ตำแหน่งมาแล้ว มีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ได้ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในการนับระยะเวลาตาม (๓) (๔) และ (๖) และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มกำหนดระยะเวลาการขอ
พระราชทานอีก ๑ ปี  ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ใดถูกกล่าวหาว่า
(๑) กระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
หรือ
(๒) กระทำความผิ ด ทางอาญา และอยู่ ร ะหว่ า งสอบสวนของพนั ก งาน
สอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
ในปีใด ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตามข้อ
๒๓ หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณีทราบด้วย และคณะกรรมการอาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ให้ถือตามขั้นเงินเดือนที่ได้รับเทียบกับผู้มียศทหารตามอัตราตำแหน่งที่ดำรงอยู่
ข้อ ๒๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
องค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ต้อง
พ้ นจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพราะเกษี ย ณอายุ ในปี ใด ให้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย

๘๒๗
หมวด ๓
การพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย
(๑)

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมาย
(๒)

รองนายกรัฐมนตรี

เป็นกรรมการ

(๓)

รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการ

(๔)

เลขาธิการพระราชวังหรือผู้แทน

เป็นกรรมการ

(๕)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

(๖)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วย

เป็นกรรมการและ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง   มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สายสะพายทุ ก ชั้ นตราแก่ บุ ค คลที่ ส มควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายแก่บุคคลดังต่อไปนี้
อีกด้วย
(๑)

องคมนตรี

(๒)

ข้ า ราชการการเมื อ ง สมาชิ ก รั ฐ สภา และข้ า ราชการรั ฐ สภาฝ่ า ย

(๓)

ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร

การเมือง
			

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(๔)

คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อกลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๘๒๘
ข้อ ๒๔

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้นต่ำกว่าสายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย
(๑)

รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่

เป็นประธานกรรมการ

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒)
				

ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงที่ประธาน

เป็นกรรมการ

กรรมการแต่งตั้งจำนวน ๕ คน

(๓)

เลขาธิการ ก.พ.

เป็นกรรมการ

(๔)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป็นกรรมการ

(๕)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วย

เป็นกรรมการ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๖)

ผู้อำนวยการกองประกาศิต

เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

(๗) ข้าราชการในกองประกาศิตที่เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มี อ ำนาจและหน้ า ที่ ในการพิ จ ารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายทุกชั้นตรา
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะ
ทำงาน  เพื่อกลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๒๕

เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเอกสารคำขอพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สมควรได้รับตามระเบียบนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
แล้วเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒๓  หรือข้อ ๒๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาตามข้อ ๒๗ ต่อไป
ข้อ ๒๖

นอกจากอำนาจและหน้าที่ตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ แล้ว ให้คณะกรรมการ

พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหรือชั้นต่ำกว่าสายสะพาย แล้วแต่
กรณี  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๘๒๙
(๑)

พิจารณาการยกเว้นคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช

(๒)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

อิสริยาภรณ์ตามข้อ ๑๐ (๓)
ขอพระราชทานปีติดกันตามข้อ ๑๑ (๓)
(๓)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๒
(๔)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

ขอพระราชทานข้ามชั้นตราตามข้อ ๑๓
(๕)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

ขอพระราชทานตามข้อ ๑๖ (๙)  ทั้งนี้ มิให้นำความในข้อ ๑๕ และข้อ ๒๕ มาใช้บังคับ
(๖)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

ผู้ขอพระราชทานถูกกล่าวหาและอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือดำเนินคดีตามข้อ ๒๐
(๗) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกเหนือ
จากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔  แล้วแต่กรณี พิจารณาเสร็จแล้ว
ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สมควรขอ
พระราชทานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอรายชื่อไปยังสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์  หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ข้อ ๒๘

ในกรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น รี บ ด่ ว นซึ่ ง ไม่ อ าจเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการได้ 


ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรขอพระราชทานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ต่อนายกรัฐมนตรี  โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒๓  หรือข้อ ๒๔
เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อ
ไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และนำเสนอคณะกรรมการตามข้อ
๒๓  หรือข้อ ๒๔  แล้วแต่กรณีเพื่อทราบต่อไป

๘๓๐
หมวด ๔
การเสนอและการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานแก่บุคคลบางประเภท
ข้อ ๒๙

การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ส ำหรั บ ชาวต่ า งประเทศ

ให้เสนอขอพระราชทานได้เมื่อชาวต่างประเทศนั้นได้กระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยให้
กระทรวง ทบวง กรม ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้างต้น ให้กระทรวง ทบวง
กรม ที่ เ สนอขอพระราชทานแจ้ ง กระทรวงการต่ า งประเทศเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของชั้ นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทาน  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ภายในบังคับธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด
และชั้ นตราใดแล้ ว ให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศทาบทามรั ฐ บาลที่ ช าวต่ า งประเทศนั้ นถื อ สั ญ ชาติ ว่ า
จะขัดข้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง ทบวง กรม
ที่ เ สนอขอพระราชทานแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ท ราบ เพื่ อ นำเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ
ไปยังสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ในกรณีนี้ มิให้นำความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๓
ข้อ ๒๔  และข้อ ๒๕  มาใช้บังคับ
ข้อ ๓๐

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้วายชนม์ ให้กระทรวง

ทบวง กรม ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดเสนอขอพระราชทานได้เมื่อผู้วายชนม์ได้เคยกระทำ
คุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยให้ส่งเอกสารไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี
พิ จ ารณาเมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี เห็ นชอบแล้ ว ให้ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ สนอรายชื่ อ ไปยั ง สำนั ก
ราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ในกรณีนี้ มิให้นำความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๓
ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ มาใช้บังคับ

๘๓๑
ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายหรือคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า
สายสะพาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ แล้วเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อวินิจฉัย
คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ    ณ    วันที่  ๒๒    ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๓๖
      (ลงชื่อ)   ชวน  หลีกภัย
         (นายชวน  หลีกภัย)
              นายกรัฐมนตรี
				
		

๘๓๒
บัญชี ๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่องคมนตรี

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานองคมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทาน ม.ว.ม.

					

๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

					

๓. ขอพระราชทานได้ทุกปี

๒

องคมนตรี

ป.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ม.

					

๒. ได้ ป.ม. ขอ ป.ช.

					

๓. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม.

					

๔. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

					

๕. ขอพระราชทานได้ทุกปี

หมายเหตุ

๘๓๓
บัญชี ๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่รัฐมนตรี

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

นายกรัฐมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทาน ม.ว.ม.

					

๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

					

๓. ขอพระราชทานได้ทุกปี

๒

รองนายกรัฐมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ม.ว.ม.

					

๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.					

					

๓. ขอพระราชทานได้ทุกปี

๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ป.ช.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ช.

		

หรือ ทบวง หรือรัฐมนตรี			

๒. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม.

		

ประจำสำนักนายก			

๓. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

		

รัฐมนตรี			

๔. ขอพระราชทานได้ทุกปี

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ม.

๔
		

ป.ม.

ม.ป.ช.

กระทรวง หรือ ทบวง			

๒. ได้ ป.ม. ขอ ป.ช.

					

๓. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม.

					

๔. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

					

๕. ขอพระราชทานได้ทุกปี

หมายเหตุ

๘๓๔
บัญชี ๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมือง
และคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑
๒
		

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ท.ม.

ม.ป.ช.			 ปีเว้นปี

รองเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ต.ช.

ม.ว.ม.			 ปีเว้นปี

๓ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ต.ช.
ป.ช.
๑. ต.ช. - ป.ม. ปีเว้นปี
					
๒. ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช.
								
๔ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ต.ม.
ป.ม.			 ปีเว้นปี
								
๕ ที่ปรึกษารัฐมนตรี หรือ
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำ						
		 สำนักนายกรัฐมนตรี						
								
๖ โฆษกประจำสำนักนายก
ต.ม.
ป.ช.			 ปีเว้นปี
		 รัฐมนตรี						
								
๗ รองโฆษกประจำสำนักนายก ต.ม.
ป.ม.			 ปีเว้นปี
		 รัฐมนตรี						
								
๘ ประจำสำนักเลขาธิการ
จ.ช.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
		 นายกรัฐมนตรี						
								
๙ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 กระทรวง หรือทบวง หรือ					
		 เลขานุการรัฐมนตรีประจำ
		 สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

- ลำดับที่ ๓-๑๐
ให้ขอเฉพาะผู้ที่
ได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณ
แผ่นดิน
- ลำดับที่ ๓-๔
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย
จะต้องดำรง
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา ฯ
มาแล้ว ครบ
๑ ปี (๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
การเลื่อนชั้น
ตราสายสะพาย
ต้องเว้น ๒ ปี

๘๓๕

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑๐
		

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง หรือทบวง

ต.ม.

๑๑
		
		
		
		
		

คณะกรรมการประสานงาน
ท.ม.
ม.ป.ช.
สภาผู้แทนราษฎร หรือ			
คณะกรรมการประสานงาน			
วุฒิสภา ที่ดำรงตำแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

ท.ม.			 ปีเว้นปี
๑. ท.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี
๒. ป.ช. ๓ ปี ขอ ม.ว.ม.
๓. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ

๘๓๖
บัญชี ๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑

ประธานรัฐสภา

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.			

ทุกปี

๒
		
๓
		

ประธานวุฒิสภา

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.			

ทุกปี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือรองประธานวุฒิสภา

ป.ช.

ม.ป.ช.			

ทุกปี

๔
		

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทน
ป.ม.
ราษฎร		

ม.ป.ช.			

ทุกปี

หมายเหตุ

๕ ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ป.ม.
ม.ป.ช.			 ทุกปี
			
๖ ประธานคณะกรรมาธิการ
ท.ม.
ม.ป.ช.
๑. ท.ม. - ม.ว.ม. ทุกปี									
		 สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร			
๒. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.
		 หรือประจำวุฒิสภา
๗ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ท.ม.
ม.ป.ช.
		 หรือสมาชิกวุฒิสภา			
					
๘
		
		
		
		

๑. ท.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี
๒. ป.ช. ๓ ปี ขอ ม.ว.ม.
๓. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
ต.ม.
ป.ช.
๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นปี
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา			
๒. ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช.
ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทน						
ราษฎร หรือที่ปรึกษาประธาน						
วุฒิสภา						

- ลำดับที่ ๘-๑๑
ให้ขอได้เฉพาะ
ผู้ที่ได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณ
แผ่นดิน

๘๓๗

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๙ ที่ปรึกษารองประธานสภา
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 ผู้แทนราษฎร หรือที่ปรึกษา						
		 รองประธานวุฒิสภา						
								
๑๐ เลขานุการประธานรัฐสภา
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 เลขานุการรองประธานรัฐสภา						
		 เลขานุการประธานสภาผู้แทน						
		 ราษฎร หรือเลขานุการ						
		 ประธานวุฒิสภา						
								
๑๑ เลขานุการรองประธานสภา
จ.ช.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
		 ผู้แทนราษฎร หรือเลขานุการ						
		 รองประธานวุฒิสภา หรือ						
		 เลขานุการผู้นำฝ่ายค้าน
		 ในสภาผู้แทนราษฎร

- ลำดับที่ ๘
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย
จะต้องดำรง
ตำแหน่ง		
ที่ปรึกษา ฯ
มาแล้ว ครบ 			
๑ ปี (๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
สายสะพาย
จะต้องเว้น ๒ ปี

๑๒ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
บ.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
								
๑๓ ผู้ชำนาญการประจำคณะ
บ.ม.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
		 กรรมาธิการ						
								
๑๔ นักวิชาการประจำคณะ
บ.ม.
ต.ม.			 ปีเว้นปี
		 กรรมาธิการ

- ลำดับที่ ๑๒-๑๕
ให้ขอเฉพาะผู้ได้
รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน
จากงบประมาณ
หมวดค่าตอบแทน

๑๕
		

เลขานุการประจำคณะ
กรรมาธิการ

บ.ม.

จ.ม.			 ปีเว้นปี

๘๓๘
บัญชี ๕
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท.ช.
ม.ป.ช.			 ปีเว้นปี
								
๒ รองผู้ว่าราชการ
ต.ช.
ป.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๓ เลขานุการผู้ว่าราชการ
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๔ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ ต.ม.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร

- ลำดับที่ ๓-๘
ให้ขอเฉพาะผู้ที่
ได้รับเงินเดือน
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการ
การเมือง
กรุงเทพมหานคร

๕ ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ ต.ช.
ป.ม.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๖ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๗ เลขานุการประธานสภา
บ.ม.
จ.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๘ เลขานุการรองประธานสภา
บ.ม.
จ.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร		

- ลำดับที่ ๕
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย
จะต้องดำรง
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา ฯ
มาครบ ๑ ปี
(๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน

๘๓๙
บัญชี ๖
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ต.ช.

ป.ม.			 ปีเว้นปี

รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร

ต.ม.

ท.ช.			 ปีเว้นปี

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

จ.ม.

ท.ช.			 ปีเว้นปี

๔
		

ประธานสภาเขต
กรุงเทพมหานคร

บ.ช.

ท.ม.			 ปีเว้นปี

๕
		

สมาชิกสภาเขต
บ.ม.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
กรุงเทพมหานคร				

๒
		
๓

หมายเหตุ

๘๔๐
บัญชี ๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ระดับ ๑
ร.ง.ม.
ร.ท.ช.
- ขอพระราชทานได้เฉพาะกรณีพิเศษ
						 เท่านั้น		
								
๒ ระดับ ๒
บ.ม.
บ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๒ มาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
								
๓ ระดับ ๓
จ.ม.
จ.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ หรือ
		 ------------------				 ระดับ ๔ เริ่มขอพระราชทาน
		 ระดับ ๔				 จ.ม.		
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ และหรือ
						 ระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
						 บริบูรณ์ ขอ จ.ช.						
								
๔ ระดับ ๕
ต.ม.
ต.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือ
		 ------------------				 ระดับ ๖ เริ่มขอพระราชทาน
		 ระดับ ๖				 ต.ม.		
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ และหรือ
						 ระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
						 บริบูรณ์ ขอ ต.ช. 	
								
๕ ระดับ ๗
ท.ม.
ท.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ หรือ
		 ------------------				 ระดับ ๘ เริ่มขอพระราชทาน
		 ระดับ ๘				 ท.ม.		
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และหรือ
						 ระดับ ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
						 บริบูรณ์ ขอ ท.ช. 	

หมายเหตุ
๑. ต้องมีระยะ
เวลารับราชการ
ติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์นับตั้งแต่
วันเริ่มเข้ารับ
ราชการ จนถึงวัน
ก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนม
พรรษาของปีที่
จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๒. ลำดับ ๒-๕
ซึ่งกำหนดระยะ
เวลาเลื่อนชั้นตรา
๕ ปี หมายถึง
ต้องดำรงตำแหน่ง
ในระดับนั้น ๆ
รวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิม			
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๘๔๑

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๖ ระดับ ๘
ป.ม.
๑.
					
๒.
					
๓.
						
					
๔.
						
						

ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ ๘
ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณ
อายุราชการ หรือในปีที่เกษียณ
อายุราชการเท่านั้น

๗ ระดับ ๙
ม.ว.ม.
๑.
						
					
๒.
						
					
๓.
						
					
๔.
						
						

ได้ ท.ช.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.
เว้นกรณีลาออก

๘ ระดับ ๑๐
ม.ป.ช.
๑.
						
					
๒.
						
					
๓.
						
					
๔.
						
					
๕.
						
						

ให้เลื่อนชั้นตราได้ตามลำดับทุกปี
จนถึงชั้น ป.ม.
ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ

- ลำดับ ๗-๙
การขอกรณีปีที่
เกษียณอายุ
ราชการ ตาม
ข้อ ๔ หรือข้อ ๕
แล้วแต่กรณี
ให้ขอปีติดกันได้

๘๔๒

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๙ ระดับ ๑๑
ม.ป.ช.
๑.
						
					
๒.
						
					
๓.
						
					
๔.
						
						

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
ได้ ป.ม.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา เว้นกรณี
ลาออก

หมายเหตุ

๘๔๓
บัญชี ๘
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
ร.ง.ม.
- ขอพระราชทานได้เฉพาะ	  ๑. ต้องมีระยะ
						 กรณีพิเศษเท่านั้น
เวลารับราชการ
๒ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
ร.ง.ช.
-				
ติดต่อกันมาแล้ว
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓ สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก ร.ท.ม.
-				
บริบูรณ์ นับตั้งแต่
								
วันเริ่มเข้ารับ
๔ - จ่าสิบตรี พันจ่าตรี						
ราชการ จนถึง
		  พันจ่าอากาศตรี						
วันก่อนวัน
		 - จ่าสิบโท พันจ่าโท
ร.ท.ช.					
พระราชพิธีเฉลิม
		  พันจ่าอากาศโท						
พระชนมพรรษา
		 - จ่าสิบเอก พันจ่าเอก						
ของปีที่จะขอ
		  พันจ่าอากาศเอก						
พระราชทาน
								
ไม่น้อยกว่า
๕ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก
ร.ท.ช.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. ๖๐ วัน ผู้สำเร็จ
		 พันจ่าอากาศเอก			
๒. ได้ ร.ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า การศึกษาจาก
		 อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม. โรงเรียนทหาร
		 พันจ่าเอกพิเศษ			
๓. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ให้นับเวลาราชการ
		 พันจ่าอากาศเอกพิเศษ				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. ตั้งแต่วันขึ้น
					
๔. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ทะเบียนทหาร
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. กองประจำการ
								
ในระหว่างที่
๖ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี บ.ม.
บ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. กำลังศึกษาอยู่
		 เงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๑-๒			
๒. ดำรงตำแหน่ง ร้อยตรี ในโรงเรียน
						 เรือตรี เรืออากาศตรี	  ๒. ลำดับ ๖
						 เงินเดือนระดับ น.๑
ซึ่งกำหนดระยะ
						 ชั้น ๑-๒ มาแล้วไม่น้อยกว่า เวลาเลื่อนชั้นตรา						
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. ๕ ปี หมายถึง

๘๔๔

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๗ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี						
ต้องดำรงตำแหน่ง
		 เงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๓						
ในระดับนั้น ๆ
		 ขึ้นไป หรือ						
รวมเป็นเวลา
		 ------------------------------ จ.ม.
-				
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
		 ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท						
บริบูรณ์ ก่อนวัน
								
พระราชพิธีเฉลิม
-				
พระชนมพรรษา
๘ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก จ.ช.
								
ของปีที่จะขอ
-				
พระราชทาน
๙ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ต.ม.
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
								
๑๐ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ต.ช.
-				  ๓. เกณฑ์การ
								
ขอพระราชทาน
๑๑ พันเอก นาวาเอก 	
ท.ม.
-				
ที่กำหนดไว้ตาม
		 นาวาอากาศเอก						
ชั้นยศ ให้รวมถึง
ว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย
								
๑๒ พันเอก นาวาเอก 	
ท.ช.
		 นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
		 พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
		 นาวาอากาศเอกพิเศษ
๑๓ พันเอก นาวาเอก
ท.ช.
ป.ม.
๑. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของ
		 นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน				 พันเอก นาวาเอก
		 พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ				 นาวาอากาศเอก อัตรา
		 นาวาอากาศเอกพิเศษ				 เงินเดือน พันเอกพิเศษ
						 นาวาเอกพิเศษ
						 นาวาอากาศเอกพิเศษ
					
๒. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
					
๓. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
					
๔. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่เกษียณ
						 อายุราชการ หรือในปีที่
						 เกษียณอายุราชการเท่านั้น

๘๔๕

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑๔ พันเอก นาวาเอก 	
ท.ช. 	
ป.ม.
- ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
		 นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน				 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
		 พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
		 นาวาอากาศเอกพิเศษ
		 - เงินเดือนขั้นต้นของพลตรี,
		  พลเรือตรี, พลอากาศตรี
		 - ดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรม
		  รองผู้บัญชาการกองพล
		  รองผู้บัญชาการกองเรือ และ
		  รองผู้บัญชาการกองพลบิน
		  หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อ
		  อย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่ากับ
		  ตำแหน่งดังกล่าวและเป็น
		  ตำแหน่งคุมกำลัง ตามที่
		  กระทรวงกลาโหมกำหนด
๑๕ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
					
๒. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี
						 ลาออก
๑๖ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.

- ลำดับ ๑๕-๑๗
การขอกรณีปีที่
เกษียณอายุ
ราชการ ตาม
ข้อ ๔ ให้ขอปี
ติดกันได้

๘๔๖

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

				
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 แต่ไม่เกิน ม.ว.ม.เว้นกรณี
						 ลาออก
๑๗ พลเอก พลเรือเอก 	
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
		 พลอากาศเอก				 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์
						 ขอ ม.ป.ช.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ

๘๔๗
บัญชี ๙
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ สิบตำรวจตรี
ร.ง.ม.
- ขอพระราชทานได้เฉพาะ	  ๑. ต้องมีระยะ
						 กรณีพิเศษเท่านั้น
เวลารับราชการ
๒ สิบตำรวจโท
ร.ง.ช.
-				
ติดต่อกันมาแล้ว
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่
๓ สิบตำรวจเอก
ร.ท.ม.
-				
								
เข้ารับราชการ
๔ - จ่าสิบตำรวจ
ร.ท.ช.					
จนถึงวันก่อนวัน
		  						
พระราชพิธีเฉลิม
๕ - จ่าสิบตำรวจ อัตราเงินเดือน			
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. พระชนมพรรษา
		  จ่าสิบตำรวจพิเศษ
ร.ท.ช.
จ.ม.
๒. ได้ ร.ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ของปีที่จะขอ
		 - นายดาบตำรวจ				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม. พระราชทาน
		  			
๓. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. ๖๐ วัน ส่วน
					
๔. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ผู้สำเร็จการศึกษา
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. จากโรงเรียน
								
ตำรวจให้นับ
๖. ร้อยตำรวจตรี
บ.ม.
บ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. เวลาราชการ
		 เงินเดือนระดับ ส.๑ ชั้น ๑-๒			
๒. ดำรงตำแหน่ง ร้อยตำรวจตรี ตั้งแต่วันเริ่ม
						 เงินเดือนระดับ ส.๑ ชั้น ๑-๒ เข้ารับราชการ
						 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตำรวจ ในระหว่าง
						 บริบูรณ์ขอ บ.ช.
ที่กำลังศึกษา
								
อยู่ในโรงเรียน
๗ ร้อยตำรวจตรี						  ๒. ลำดับ ๖
		 เงินเดือนระดับ ส.๑ ชั้น ๓						
ซึ่งกำหนดระยะ
		 ขึ้นไป หรือ						
เวลาการเลื่อน
		 ------------------------------ จ.ม.
-				
ชั้นตรา ๕ ปี
		 ร้อยตำรวจโท						
หมายถึงต้อง

๘๔๘

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๘ ร้อยตำรวจเอก
จ.ช.
-				
ดำรงตำแหน่ง
								
ในระดับนั้น ๆ
๙ พันตำรวจตรี
ต.ม.
-				
รวมเป็นเวลา
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๐ พันตำรวจโท
ต.ช.
-				
บริบูรณ์ ก่อนวัน
								
พระราชพิธีเฉลิม
๑๑ พันตำรวจเอก
ท.ม.
-				
พระชนมพรรษา
								
ของปีที่จะขอ
๑๒ พันตำรวจเอก
ท.ช.
-				
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
		 อัตราเงินเดือน พันตำรวจเอก						
		 พิเศษ
					  ๓. เกณฑ์การ
								
ขอพระราชทาน
๑๓ พันตำรวจเอก 	
ท.ช.
ป.ม.
๑. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของ ที่กำหนดไว้ตาม
		 อัตราเงินเดือน พันตำรวจเอก				 พันตำรวจเอก อัตรา
ชั้นยศ ให้รวมถึง
		 พิเศษ				 เงินเดือน พันตำรวจเอก ว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย
						 พิเศษ
๒. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
					
๓. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
					
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๔. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่เกษียณ
					
						 อายุราชการ หรือในปีที่
						 เกษียณอายุราชการเท่านั้น
๑๔ พลตำรวจตรี
ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า - ลำดับ ๑๔-๑๖
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. การขอกรณีปีที่
					
๒. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เกษียณอายุ
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. ราชการ ตาม
					
๓. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ข้อ ๔ ให้ขอปี
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ติดกันได้
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี
						 ลาออก

๘๔๙

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑๕ พลตำรวจโท
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณี
						 ลาออก
๑๖ พลตำรวจเอก
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ

๘๕๐
บัญชี ๑๐
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตุลาการ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ข้าราชการตุลาการ ชั้น ๑
ต.ม.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. - ต้องมีระยะ
					
๒. ได้ ต.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เวลารับราชการ
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. ติดต่อกันมาแล้ว
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒ ข้าราชการตุลาการ ชั้น ๒
ต.ช.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. บริบูรณ์ นับ
					
๒. ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ตั้งแต่วันเริ่ม
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. เข้ารับราชการ
								
จนถึงวันก่อน
๓ ข้าราชการตุลาการ ชั้น ๓
ท.ม.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. วันพระราชพิธี
					
๒. ได้ ท.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เฉลิมพระชนม
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. พรรษาของปีที่
					
๓. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า จะขอพระราชทาน
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. ไม่น้อยกว่า
					
๔. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๕. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔ ข้าราชการตุลาการ ชั้น ๔-๖
ท.ช.
ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
					
๓. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๔. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๕. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.

๘๕๑

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๕ ข้าราชการตุลาการชั้น ๗ 	
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
		 ขึ้นไป				 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ

๘๕๒
บัญชี ๑๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการอัยการ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๑
ต.ม.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. - ต้องมีระยะ
					
๒. ได้ ต.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เวลารับราชการ
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. ติดต่อกันมาแล้ว
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๒
ต.ช.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. บริบูรณ์ นับ
					
๒. ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ตั้งแต่วันเริ่ม
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. เข้ารับราชการ
								
จนถึงวันก่อน
๓ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๓
ท.ม.
ป.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. วันพระราชพิธี
					
๒. ได้ ท.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เฉลิมพระชนม
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. พรรษาของปีที่
					
๓. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า จะขอพระราชทาน
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. ไม่น้อยกว่า
					
๔. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๔ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๔
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
					
๓. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๔. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๕ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๕-๖
ท.ช.
ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.

๘๕๓

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

				
๓. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๔. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๕. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๖ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๗ 	
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
		 ขึ้นไป				 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.											

หมายเหตุ

๘๕๔
บัญชี ๑๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ กรรมการสุขาภิบาล
ร.ง.ม.
ร.ง.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทานตาม - ต้องดำรง
						 ตำแหน่ง		
ตำแหน่งใด
๒ สมาชิกสภาเมืองพัทยา
บ.ม.
ต.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน ตำแหน่งหนึ่งหรือ
						 ชั้นตรา ตามลำดับชั้นตรา หลายตำแหน่ง
๓ สมาชิกสภาเทศบาลนคร,
บ.ม.
ต.ช.		 โดยเว้นระยะเวลา
ติดต่อกันมา
		 เมือง, ตำบลและเทศมนตรี				 ๒.๑ ดำรงตำแหน่งลำดับ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
							 ๑-๑๒ ตำแหน่งใด บริบูรณ์ หรือได้
๔ สมาชิกสภาจังหวัด
บ.ม.
ต.ช.			 ตำแหน่งหนึ่ง หรือ ดำรงตำแหน่งใด
							 หลายตำแหน่ง
ตำแหน่งหนึ่งหรือ
๕ นายกเทศบาลตำบล
จ.ม.
ต.ช.			 ต่อเนื่องกันเป็นเวลา หลายตำแหน่ง
							 ไม่น้อยกว่า ๓ ปี มาแล้ว มีเวลา
๖ นายกเทศบาลเมือง
จ.ม.
ท.ม.			 บริบูรณ์
รวมกันไม่น้อย
						 ๒.๒ ดำรงตำแหน่งลำดับ กว่า ๕ ปีบริบูรณ์
๗ นายกเทศบาลนคร
จ.ม.
ท.ช.			 ๑-๑๒ ตำแหน่งใด นับแต่วันที่ได้
							 ตำแหน่งหนึ่ง หรือ ดำรงตำแหน่ง
๘ นายกเมืองพัทยา
จ.ม.
ท.ช.			 หลายตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันก่อนวัน
							 มีเวลารวมกันไม่น้อย พระราชพิธีเฉลิม
๙ ประธานสภาเทศบาลตำบล
จ.ม.
ต.ช.			 กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ พระชนมพรรษา
									
ของปีที่จะขอ
๑๐ ประธานสภาเทศบาลเมือง
จ.ม.
ท.ม.					
พระราชทาน
									
ไม่น้อยกว่า
๑๑ ประธานสภาเทศบาลนคร
จ.ม.
ท.ช.					
๖๐ วัน
๑๒ ประธานสภาจังหวัด

จ.ม.

ท.ช.

๘๕๕
บัญชี ๑๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ร.ง.ม.
ร.ท.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทานตาม - ต้องดำรง
		 กำนัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน				 ตำแหน่ง		
ตำแหน่งใด
		 กรรมการสภาตำบลผู้ทรง			
๒. ขอพระราชทานเลื่อน ตำแหน่งหนึ่งหรือ
		 คุณวุฒ				
ิ
ชั้นตรา ตามลำดับชั้นตรา หลายตำแหน่ง
						 โดยเว้นระยะเวลา
ติดต่อกันมา
๒ ผู้ใหญ่บ้าน
ร.ง.ม.
บ.ช.		 ๒.๑ ดำรงตำแหน่งลำดับ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
							 ๑-๓ ตำแหน่งใด บริบูรณ์ หรือได้
๓ กำนัน
ร.ท.ม.
จ.ช.			 ตำแหน่งหนึ่งหรือ ดำรงตำแหน่งใด
							 หลายตำแหน่ง
ตำแหน่งหนึ่งหรือ
							 ต่อเนื่องกันมา
หลายตำแหน่ง
							 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า มาแล้ว มีเวลา
							 ๓ ปีบริบูรณ์
รวมกันไม่น้อย
						 ๒.๒ ดำรงตำแหน่งลำดับ กว่า ๕ ปีบริบูรณ์
							 ๑-๓ ตำแหน่งใด นับแต่วันที่ได้
							 ตำแหน่งหนึ่งหรือ ดำรงตำแหน่ง
							 หลายตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันก่อนวัน
							 มีเวลารวมกันไม่น้อย พระราชพิธีเฉลิม
							 กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ พระชนมพรรษา
									
ของปีที่จะขอ
									
พระราชทาน
									
ไม่น้อยกว่า
									
๖๐ วัน

๘๕๖
บัญชี ๑๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ
หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น ๆ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ หัวหน้าแผนก
บ.ม.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทานตาม	  ๑. ต้องปฏิบัติ
						 ตำแหน่ง		
งานติดต่อกันมา
๒ ผู้อำนวยการกองหรือ
บ.ช.
จ.ช.
๒. การขอพระราชทานเลื่อน เป็นเวลาไม่น้อย
		 หัวหน้ากอง				 ชั้นตรา เว้นระยะเวลา กว่า ๘ ปีบริบูรณ์
						 ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม
๓ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้อำนวย จ.ม.
ต.ม.		 ตามลำดับถึงเกณฑ์
จ้างจนถึงวันก่อน
		 การ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือ				 ชั้นสูงสุดของตำแหน่ง วันพระราชพิธี		
		 หัวหน้าฝ่าย			
๓. ลำดับที่ ๕ ได้ ท.ช. ๓ ปี เฉลิมพระชนม
						 ขอ ป.ม.		
พรรษาของปีที่
๔ รองผู้ว่าการ รองผู้อำนวยการ จ.ช.
ท.ช.					
จะขอพระราชทาน		
		 หรือผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหาร							
ไม่น้อยกว่า		
		 สูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น							
๖๐ วัน
									  ๒. จะต้อง
๕ ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ หรือ
ต.ม.
ป.ม. 					
ดำรงตำแหน่ง
		 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด							
หัวหน้าแผนก				
		 ของรัฐวิสาหกิจนั้น							
หรือตำแหน่ง									
									
เทียบเท่า ซึ่งเป็น
									
ตำแหน่งบังคับ
									
บัญชา หรือ
									
ผู้ปกครองขึ้นไป
									  ๓. หัวหน้า
									
แผนกเริ่มขอ
									
พระราชทานต้อง
									
ดำรงตำแหน่ง
									
มาแล้วไม่น้อยกว่า									
									
๕ ปีบริบูรณ์

๘๕๗
บัญชี ๑๕
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจำ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับเงิน
บ.ม.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.	  ๑. ต้องปฏิบัติ
		 ค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือน			
๒. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า งานติดต่อกันมา
		 ขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. เป็นระยะเวลา
		 ระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของ			
๓. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๘ ปี
		 อัตราเงินเดือนข้าราชการ				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. บริบูรณ์ นับตั้งแต่		
		 พลเรือน ระดับ ๖							
วันเริ่มจ้างจนถึง
									
วันก่อนวัน
๒ ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้าง บ.ช.
จ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. พระราชพิธีเฉลิม
		 ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ			
๒. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า พระชนมพรรษา
		 ของข้าราชการพลเรือน 				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. ของปีที่จะขอ
		 ระดับ ๖ ขึ้นไป			
๓. ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า พระราชทาน
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. ไม่น้อยกว่า
									
๖๐ วัน
									  ๒. ต้องเป็น
									
ลูกจ้างประจำ
									
ของส่วนราชการ
									
ตามระเบียบ
									
กระทรวงการคลัง								
									
ว่าด้วยลูกจ้าง
									
ประจำของ
									
ส่วนราชการ
									
และหมายความ
									
รวมถึงลูกจ้าง
									
ประจำของ
									
ราชการส่วน
									
ท้องถิ่นเมือง
									
พัทยา และ
									
กรุงเทพมหานคร

๘๕๘
บัญชี ๑๖
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
หมายเหตุ
ลำดับ
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
๑ ดะโต๊ะยุติธรรม
ต.ช.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. - ต้องดำรง
					
๒. ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ตำแหน่งดะโต๊ะ
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. ยุติธรรมติดต่อ
									
กันมาแล้วไม่
									
น้อยกว่า ๕ ปี
									
บริบูรณ์ นับ
									
ตั้งแต่วันที่ทรง
									
พระกรุณาโปรด
									
เกล้า ฯ ให้ดำรง
									
ตำแหน่ง จนถึง
									
วันก่อนวัน
									
พระราชพิธีเฉลิม
									
พระชนมพรรษา
									
ของปีที่จะขอ
									
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐วัน
									
๒ ผู้พิพากษาสมทบ
จ.ม.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
					
๒. เลื่อนตามลำดับชั้นตรา
						 โดยมีระยะเวลาดำรง
						 ตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
						 ในการขอพระราชทาน
						 แต่ละชั้นตราไม่น้อยกว่า
						 ๔ ปีบริบูรณ์ ก่อนวัน
						 พระราชพิธีเฉลิมพระชนม
						 พรรษาของปีที่จะขอ
						 พระราชทานไม่น้อยกว่า
						 ๖๐ วัน		
									
									
									
									
									

- ต้องดำรง
ตำแหน่งผู้พิพากษา						
สมทบมาเป็น
เวลารวมกันไม่
น้อยกว่า ๔ ปี
บริบูรณ์ นับ
ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ ให้ดำรง
ตำแหน่ง จนถึง
วันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐วัน

๘๕๙

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

								
แต่ไม่หมายความ
									
ถึงลูกจ้างเงินทุน
									
หมุนเวียน
									  ๓. ต้องเป็น
									
ลูกจ้างประจำ
									
ที่มีชื่อและ
									
ลักษณะงานเป็น
									
ลูกจ้างโดยตรง
									
หมวดฝีมือ หรือ
									
ลูกจ้างประจำ
									
ที่มีชื่อ และ
									
ลักษณะเหมือน
									
ข้าราชการ

๘๖๐
บัญชี ๑๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ระดับ ๑
ร.ง.ช.
ร.ท.ช.
- ขอพระราชทานได้เฉพาะ	  ๑. ต้องปฏิบัติงาน
						 กรณีพิเศษเท่านั้น
ติดต่อกันมาเป็น
								
เวลาไม่น้อยกว่า
๒ ระดับ ๒
บ.ม.
บ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๕ ปีบริบูรณ์ นับ
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๒ มาแล้ว ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
						 ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. จนถึงวันก่อนวัน
								
พระราชพิธีเฉลิม
๓ ระดับ ๓
จ.ม.
จ.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ หรือ
พระชนมพรรษา
		 ------------------				 ระดับ ๔ เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. ของปีที่จะขอ
		 ระดับ ๔			
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ และหรือ พระราชทานไม่
						 ระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี น้อยกว่า ๖๐ วัน
						 บริบูรณ์ ขอ จ.ช.	  ๒. ลำดับ ๒-๕
								
ซึ่งกำหนดระยะ
๔ ระดับ ๕
ต.ม.
ต.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือ
เวลาเลื่อนชั้นตรา
		 ------------------				 ระดับ ๖ เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. ๕ ปี หมายถึงต้อง
		 ระดับ ๖			
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ และหรือ ดำรงตำแหน่งใน
						 ระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ระดับนั้น ๆ รวม
						 บริบูรณ์ ขอ ต.ช.
เป็นเวลาไม่น้อย
								
กว่า ๕ ปีบริบูรณ์
๕ ระดับ ๗-๑๐
ท.ม.
ท.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ หรือ
ก่อนวันพระราช
						 ระดับ ๘ หรือระดับ ๙ หรือ
พิธีเฉลิมพระชนม
						 ระดับ ๑๐ เริ่มขอพระราชทาน พรรษาของปีที่
						 ท.ม.		
จะขอพระราชทาน
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และหรือ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
						 ระดับ ๘ และหรือระดับ ๙ และ
						 หรือระดับ ๑๐ มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.

๘๖๑
บัญชี ๑๘
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลัษณะพิเศษ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ประจำแผนก หรือ
บ.ม.
จ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทานตาม
		 ตำแหน่งเทียบเท่า				 ตำแหน่ง		
					
๒. การขอพระราชทาน
๒ หัวหน้าแผนก หรือ
บ.ช.
ต.ม.		 เลื่อนชั้นตรา เว้นระยะ
		 ตำแหน่งเทียบเท่า				 เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
						 บริบูรณ์ตามลำดับ จนถึง
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
จ.ม.
ต.ช.		 เกณฑ์ชั้นสูงสุดของ
		 อาจารย์				 ตำแหน่ง		
									
๔ - ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี จ.ช.
ท.ม.					
		  รองผู้อำนวยการศูนย์							
		  รองผู้อำนวยการสถาบัน							
		  หัวหน้าภาควิชา
		  หรือตำแหน่งเทียบเท่า
		 - รองศาสตราจารย์
๕ - รองอธิการบดี คณบดี
		  ผู้อำนวยการสถาบัน
		  ผู้อำนวยการศูนย์ หรือ
		  ตำแหน่งเทียบเท่า
		 - ศาสตราจารย์

ต.ม.

ท.ช.

๖
		

ต.ช.

ป.ม.

อธิการบดี หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า

หมายเหตุ
- ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ นับ
ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน

๘๖๒
บัญชี ๑๙
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ลำดับ
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
๑ ราชบัณฑิต
บ.ม.
ม.ป.ช. ๑. ได้รับพระราชทานเครื่องราช
						 อิสริยาภรณ์ครั้งหลังสุด
						 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
					
๒. นับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
						 ในตำแหน่งกรรมการมาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
					
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา ตาม
						 ลำดับ ม.ป.ช. เว้นชั้นตราละ
						 ๕ ปี
๒ กรรมการตามกฎหมาย
บ.ม.
ม.ป.ช. ๑. ได้รับพระราชทานเครื่องราช
		 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ				 อิสริยาภรณ์ครั้งหลังสุด
		 แต่งตั้ง				 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
					
๒. นับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
						 ในตำแหน่งกรรมการมาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
					
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา ตาม
						 ลำดับ ม.ป.ช. เว้นชั้นตราละ
						 ๕ ปี
๓ อนุกรรมการในคณะกรรมการ บ.ม.
ม.ป.ช. ๑. ได้รับพระราชทานเครื่องราช
		 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ				 อิสริยาภรณ์ครั้งหลังสุด
		 แต่งตั้งตามกฎหมาย				 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
					
๒. นับเวลาที่ปฏิบัติงานใน
						 ตำแหน่งอนุกรรมการมาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
					
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา
						 ตามลำดับ
						 ๓.๑ ตั้งแต่ บ.ม.-ป.ม. ระยะเวลา
							 เลื่อนชั้นตรา ๆ ละ ๕ ปี
						 ๓.๒ ตั้งแต่ ป.ม.-ม.ว.ม. ระยะเวลา
							 เลื่อนชั้นตรา ๆ ละ ๘ ปี
						 ๓.๓ ตั้งแต่ ม.ว.ม.-ม.ป.ช. ระยะ
							 เวลาเลื่อนชั้นตรา ๑๐ ปี

หมายเหตุ

๘๖๓
บัญชี ๒๐
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ เอกอัครราชทูต
ป.ช.
ลำดับที่ ๑-๘		
- ลำดับที่ ๑-๘
					
๑. เป็นผู้แทนทางการทูตของ หมายถึงผู้ดำรง
ตำแหน่งเทียบเท่า 				
๒ อัครราชทูต
ป.ม.
-		 ต่างประเทศ
๒. รับตำแหน่งประจำประเทศ ด้วย การขอ
					
๓ อุปทูต
ท.ช.
-		 ไทยไม่น้อยกว่า ๒ ปี 	 พระราชทาน
						 และใกล้จะพ้นตำแหน่งไป ให้เป็นหน้าที่ของ
๔ อัครราชทูตที่ปรึกษาประจำ
ท.ช.
-		 เว้นแต่ผู้แทนทางการทูต กระทรวงการ
		 สถานเอกอัครราชทูต				 ฝ่ายทหารจะมีเวลาอยู่ใน ต่างประเทศ
						 ตำแหน่งน้อยกว่า ๒ ปี - กรณีชาว
๕ ที่ปรึกษาประจำสถาน
ท.ม.
-		 แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  	 ต่างประเทศรับ		
ราชการไทยหรือ
		 เอกอัครราชทูต				 จะดำเนินการขอ
						 พระราชทานเครื่องราช เป็นลูกจ้างรัฐบาล
๖ เลขานุการเอก
ต.ช.
-		 อิสริยาภรณ์ให้ก็ได้
ไทยให้ถือปฏิบัติ
					
ลำดับที่ ๙		
โดยอนุโลมตาม
๗ เลขานุการโท
จ.ช.
- เป็นหน้าที่ของกระทรวง ระเบียบว่าด้วย
						 ทบวง กรม เกี่ยวข้อง ข้าราชการไทย
๘ เลขานุการตรี
บ.ช.
-		 มากที่สุดพิจารณาเสนอขอ การขอพระราช
						 พระราชทาน โดยขอให้ ทานให้เป็นหน้าที่
๙ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือ
บ.ม.
ป.ช.		 กระทรวงการต่างประเทศ ของกระทรวง
		 ข้าราชการของรัฐบาล				 พิจารณาความเหมาะสม ทบวง กรม
		 ต่างประเทศหรือองค์การ				 ของชั้นตราก่อนเสนอขอ ที่เกี่ยวข้อง
		 ระหว่างประเทศ				 พระราชทานไปยังสำนัก - กรณีเป็นผู้แทน
						 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทางการทูตฝ่าย
					
ลำดับที่ ๑๐-๑๒
ทหาร ซึ่งมียศ
๑๐ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์
ต.ม.
๑. เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ทหาร ให้ถือ						
						 ปฏิบัติงานดีเด่น หรือกระทำ ปฏิบัติโดยอนุโลม
						 ความดีความชอบเป็น ตามระเบียบ
						 ประโยชน์ยิ่งแก่ทาง
ว่าด้วยการขอ						
						 ราชการไทยและ
พระราชทาน
						 ประเทศไทย
เครื่องราช ฯ

๘๖๔

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑๑ กงสุลกิตติมศักดิ์
จ.ม.
๒. ดำรงตำแหน่งกงสุล
						 กิตติมศักดิ์ไทยมาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๒ รองกงสุลกิตติมศักดิ์
บ.ช.
๓. กรณีที่กระทรวงการต่าง
						 ประเทศเห็นควรเสนอขอ
						 พระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ให้เป็นพิเศษ จากชั้นตรา
						 ที่กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ต้อง
						 เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปี และให้ขอพระราชทาน
						 เลื่อนอีก ๑ ชั้นตรา จากที่
						 เคยได้รับพระราชทาน
						 ครั้งสุดท้าย
									
									
									
									
									
									

หมายเหตุ
สำหรับข้าราชการ				
ไทยโดยอนุโลม
และพิจารณา
ความดีความชอบ
ต่อราชการไทย
ประกอบ ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจ
และการขอ
พระราชทาน
ของกระทรวง
กลาโหม โดยให้
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
พิจารณาตาม
ความเหมาะสม
ของชั้นตราที่
กระทรวงกลาโหม
เสนอขอพระ
ราชทานก่อน

๘๖๕
บัญชี ๒๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ คู่สมรสองคมนตรี

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ประธานองคมนตรี
ป.ม.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ม.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ม.ว.ม.
๒ องคมนตรี
ท.ช.
ป.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ป.ช.

หมายเหตุ

๘๖๖
บัญชี ๒๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ คู่สมรสรัฐมนตรี

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ นายกรัฐมนตรี
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ม.ว.ม.
๒ รองนายกรัฐมนตรี
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช. แล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือ ต.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
		 ทบวง หรือรัฐมนตรีประจำ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
		 สำนักนายกรัฐมนตรี				 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช. แล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
		 หรือทบวง			
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ป.ม.

หมายเหตุ

๘๖๗
บัญชี ๒๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา (บางตำแหน่ง)

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ประธานรัฐสภา
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
		 หรือประธานวุฒิสภา			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช. แล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
		 หรือรองประธานวุฒิสภา			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.

หมายเหตุ

๘๖๘
บัญชี ๒๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ คู่สมรสผู้ดำรงตำแหน่ง
๒๔.๑ คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
		 หรือสมาชิกวุฒิสภา			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

๒๔.๒ คู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 	
ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
		 หรือหัวหน้าส่วนราชการ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 ที่เทียบเท่า				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
					
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
						 ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น ๒ ปี
						 ตามลำดับถึง ป.ม.
๒
		
		

รองปลัดกระทรวง รองปลัด
จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
ทบวง หรือรองหัวหน้า			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ส่วนราชการตามข้อ ๑				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

๓
		
		

อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ
จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
ที่มีฐานะเป็นกรม หรือ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
เทียบเท่า				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

หมายเหตุ

๘๖๙
๒๔.๓ คู่สมรสข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ นายทหารยศพลเอก 	
ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
		 พลเรือเอก พลอากาศเอก			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
		 เหล่าทัพ			
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
						 ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น ๒ ปี
						 ตามลำดับถึง ป.ม.
๒ นายทหารยศพลเอก
จ.ม.
ท.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
		 พลเรือเอก พลอากาศเอก			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 ที่ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะ				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
		 เป็นการบังคับบัญชาตาม			
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
		 กฎหมาย				 ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น ๒ ปี
						 ขอ ท.ช.
๓
		
		
		

นายทหารยศพลโท พลเรือโท จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
พลอากาศโท ที่ดำรงตำแหน่ง			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับ				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
บัญชาตามกฎหมาย

๔
		
		

นายทหารยศพลตรี พลเรือตรี บ.ช.
ต.ช.
๑. เริ่มต้นขอพระราชทาน บ.ช.
พลอากาศตรี ที่ดำรงตำแหน่ง			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
เจ้ากรม				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ต.ช.

หมายเหตุ

๘๗๐
๒๔.๔ คู่สมรสข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ อธิบดีกรมตำรวจ
ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
					
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ตามลำดับถึง ป.ม.
๒ พลตำรวจเอก ที่ดำรงตำแหน่ง จ.ม.
ท.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
		 ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 บัญชาตามกฎหมาย				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
					
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ขอ ท.ช.
๓
		
		

พลตำรวจโท ที่ดำรงตำแหน่ง จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
บัญชาตามกฎหมาย				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

หมายเหตุ

๘๗๑
๒๔.๕ คู่สมรสข้าราชการตุลาการ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ประธานศาลฎีกา
ท.ช.
ป.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.		 - ปลัดกระทรวง
					
๒. การขอพระราชทานเลื่อน		 ยุติธรรมอาจ
						 ชั้นตราต้องเว้น ๒ ปี 		 ขอในฐานะ
						 ตามลำดับถึง ป.ช.		 ปลัดกระทรวง
										 หรือชั้นของ
๒ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.		 ตุลาการก็ได้
		 รองประธานศาลฎีกา หรือ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
		 ภาค			
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ตามลำดับถึง ป.ม.
๓ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
จ.ม.
ท.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
		 หรือรองอธิบดีผู้พิพากษา			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 ศาลอุทธรณ์ หรือรองอธิบดี				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
		 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค			
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ขอ ท.ช.
๔
		
		

อธิบดีผู้พิพากษาภาค
จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค หรือ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด บ.ช.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ต.ช.

๘๗๒
๒๔.๖ คู่สมรสข้าราชการอัยการ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ อัยการสูงสุด
ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
					
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ตามลำดับถึง ป.ม.
๒ รองอัยการสูงสุด
จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
๓ อัยการพิเศษฝ่าย หรืออัยการ บ.ช.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
		 พิเศษประจำเขต			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ต.ช.

หมายเหตุ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว า “ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ว า ด วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบัญชี ๑๒ และบัญชี ๑๓ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ กและเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตามบัญชี ๑๒ และบัญชี ๑๓
ทายระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ให เ พิ่ ม บั ญ ชี ๓๙ ถึ ง บั ญ ชี ๔๔ ท า ยระเบี ย บนี้ เป น บั ญ ชี ท า ยระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ขอ ๕ เพื่ อ ประโยชน ใ นการนั บ ระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่ อ งราช
อิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย
ตามบัญชี ๔๑ ใหนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือระยะเวลาในการไดรับเงิน เดือนของ
ขาราชการระดับตาง ๆ กอ นมีการปรับเปลี่ย นโครงสรางตําแหนงของขาราชการใหมเมื่อวัน ที่

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ มานับรวมเปนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือระยะเวลาในการไดรับ
เงินเดือนของขาราชการผูนั้นตามบัญชี ๔๑ ดวย
ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

บัญชี 12
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

องคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

ร.ท.ช.

จ.ช.

2

กรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ท.ม.

จ.ม.

3

เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ง.ช.

บ.ม.

4

ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

ร.ท.ช.

จ.ม.

5

รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ท.ม.

จ.ม.

6

เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ง.ม.

บ.ม.

7

สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

ร.ง.ช.

บ.ช.

ต.ม.

ป.ม.

8

องคการบริหารสวนจังหวัด
นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด

9

รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด

จ.ช.

ท.ม.

10

ที่ปรึกษานายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

บ.ม.

จ.ม.

11

เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

บ.ม.

จ.ช.

12

ประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด

ต.ม.

ท.ช.

13

รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด

จ.ช.

ท.ม.

14

สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด

จ.ม.

ท.ม.

1. ตองดํารงตําแหนงใด
1. เริ่มขอพระราชทาน
ตําแหนงหนึ่งหรือ
ตามตําแหนง
หลายตําแหนงติดตอกันมา
2. ขอพระราชทานเลื่อน
ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ชั้นตราตามลําดับชั้นตรา
โดยเวนระยะเวลา
หรือไดดํารงตําแหนงใด
2.1 ดํารงตําแหนงลําดับ
ตําแหนงหนึ่งหรือ
1-7, 9-14, 16-25,
หลายตําแหนงมาแลว
27-45 และ 46
มีเวลารวมกันไมนอยกวา
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
5 ปบริบูรณ นับแต
หรือหลายตําแหนง
วันที่ไดดํารงตําแหนงจนถึง
ตอเนื่องกันเปนเวลา
วันกอนวันพระราชพิธี
ไมนอยกวา 3 ป
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
บริบูรณ
ปที่จะขอพระราชทาน
2.2 ดํารงตําแหนงลําดับ
ไมนอยกวา 60 วัน ยกเวน
1-7, 9-14, 16-25,
ลําดับ 8, 15 และ 26
27-45 และ 46
2. ลําดับ 3, 6, 10-11,
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
17-20, 24-25, 28-29,
35-36, 42 และ 43
หรือหลายตําแหนง
ใหขอไดเฉพาะผูมีตําแหนง
ไมตอเนื่องกัน มีเวลา
ตามกฎหมายนั้น ๆ เทานั้น
รวมกันไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ
3. ลําดับ 3, 6, 10-11,
2.3 ตําแหนงลําดับ 8, 15
17-20, 24-25, 28-29,
และ 26 ขอพระราชทาน
35-36, 42 และ 43
ต.ม. – ท.ม. ทุกป ,
กรณีมีผูดํารงตําแหนง
ท.ม. – ป.ม. ปเวนป
หลายคน ใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น
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ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

15

เมืองพัทยา
นายกเมืองพัทยา

ต.ม.

ป.ม.

16

รองนายกเมืองพัทยา

จ.ช.

ท.ม.

17

ประธานที่ปรึกษา
นายกเมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ม.

18

ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

บ.ม.

บ.ช.

19

เลขานุการนายกเมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ช.

20

ผูชวยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ม.

21

ประธานสภาเมืองพัทยา

ต.ม.

ท.ช.

22

รองประธานสภาเมืองพัทยา

จ.ช.

ท.ม.

23

สมาชิกสภาเมืองพัทยา

จ.ม.

ท.ม.

24

เลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ช.

25

ผูชวยเลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ม.

ต.ม.

ป.ม.

26

เทศบาล
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

27

รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

จ.ช.

ท.ม.

28

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

บ.ม.

จ.ม.

29

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

บ.ม.

จ.ช.

30

ประธานสภาเทศบาลนคร

ต.ม.

ท.ช.

31

รองประธานสภาเทศบาลนคร

จ.ช.

ท.ม.

32

สมาชิกสภาเทศบาลนคร

จ.ม.

ท.ม.

33

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

จ.ช.

ท.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ
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ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

34

รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง

จ.ม.

ต.ช.

35

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง

บ.ม.

บ.ช.

36

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง

บ.ม.

จ.ม.

37

ประธานสภาเทศบาลเมือง

จ.ช.

ท.ม.

38

รองประธานสภาเทศบาลเมือง

จ.ม.

ต.ช.

39

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

บ.ช.

ต.ช.

40

นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบล

จ.ม.

ท.ม.

41

รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบล

บ.ช.

ต.ม.

42

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบล

บ.ม.

บ.ช.

43

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบล

บ.ม.

บ.ช.

44

ประธานสภาเทศบาลตําบล

จ.ม.

ต.ช.

45

รองประธานสภาเทศบาล
ตําบล

บ.ช.

ต.ม.

46

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

บ.ม.

ต.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

บัญชี 13
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

แพทยประจําตําบล
สารวัตรกํานัน
หรือผูชวยผูใหญบาน
กรรมการสภาตําบล
ผูทรงคุณวุฒิ

ร.ง.ช.

ร.ท.ช.

2

ผูใหญบาน

ร.ง.ช.

บ.ช.

3

กํานัน

ร.ท.ช.

จ.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน
ตามตําแหนง
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ตามลําดับชั้นตรา โดยเวน
ระยะเวลา
2.1 ดํารงตําแหนง
ลําดับ 1-3 ตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนง
ตอเนื่องกันเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ
2.2 ดํารงตําแหนง
ลําดับ 1-3 ตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนง
มาแลวมีเวลารวมกัน
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ

- ตองดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง
หรือหลายตําแหนง
ติดตอกันมาไมนอยกวา
3 ปบริบูรณหรือ
ไดดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง
หรือหลายตําแหนง
มาแลวมีเวลารวมกัน
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
นับแตวันที่ไดดํารง
ตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน

บัญชี 39
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ทุกป

2

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ป.ม.

ม.ป.ช.

3

ที่ปรึกษาประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ท.ม.

ป.ช.

4

ที่ปรึกษาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

5

เลขานุการประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

6

เลขานุการตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป
1. ท.ม. – ป.ม. ปเวนป
2. ป.ม. 3 ป ขอ ป.ช.

1. ลําดับ 1 – 2
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 3 – 6
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 3 – 6
กรณีมีผูดํารงตําแหนง
หลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น
4. ลําดับ 3
การเริ่มตนขอพระราชทาน
ชั้นสายสะพายจะตองดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษา ฯ มาแลว
ครบ 1 ป (12 เดือน)
ของปที่จะขอพระราชทาน

บัญชี 40
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

2

ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

ป.ม.

ม.ป.ช.

3

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ป.ม.

ม.ป.ช.

4

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
เลขานุการประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
เลขานุการกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
เลขานุการผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน

ท.ม.

ป.ม.

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

5
6
7

ทุกป
1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป
1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป
ปเวนป

1. ลําดับ 1 – 3
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา
90 วัน นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 4 – 7
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา
120 วัน นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนงจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 4 – 7
กรณีมีผูดํารงตําแหนง
หลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น
4. ลําดับ 4
การเริ่มตนขอพระราชทาน
ชั้นสายสะพายจะตองดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษา ฯ
มาแลว ครบ 1 ป
(12 เดือน) ของปที่จะ
ขอพระราชทาน

บัญชี 41
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง

ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

บ.ม.

จ.ช.

2

ระดับชํานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

3

ระดับอาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.

4

ระดับทักษะพิเศษ

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.

หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
รับราชการติดตอกัน
2. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา
มาแลวไมนอยกวา
ของระดับชํานาญงาน และ
5 ปบริบูรณ นับตั้งแต
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช.
วันเริม่ เขารับราชการ
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
จนถึงวันกอนวัน
ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม.
พระราชพิธี
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
ของระดับชํานาญงาน และ
พระราชทาน
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
ไมนอยกวา 60 วัน
10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช.
2. ลําดับ 4, 8 - 10
และ 12 - 15
การขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ 4 หรือขอ 5
แลวแตกรณี
ใหขอปติดกันได
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

5

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ

ต.ม.

-

6

ระดับชํานาญการ

ต.ช.

ท.ช.

7

ระดับชํานาญการพิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

8

ระดับเชี่ยวชาญ

-

ม.ว.ม.

9

ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
13,000 บาท

-

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษ ขอ ท.ม.
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก
1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ
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ลําดับ
10

ระดับตําแหนง
ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
15,600 บาท

11

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

12

ระดับสูง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

ท.ช.

ป.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง และ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

ประเภทบริหาร
13

ระดับตน

หมายเหตุ

-4-

ลําดับ

ระดับตําแหนง

14

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
14,500 บาท

15

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
21,000 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

บัญชี 42
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานของหนวยธุรการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ที่ไมเปนขาราชการ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

หัวหนาแผนก
หรือตําแหนงเทียบเทา

บ.ม.

จ.ม.

2

รองผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการฝาย
ผูอํานวยการศูนย
ผูอํานวยการสํานักงาน
หรือตําแหนงเทียบเทา

บ.ช.

จ.ช.

จ.ม.

ต.ม.

จ.ช.

ท.ช.

ต.ม.

ป.ม.

ผูชํานาญการ
หรือตําแหนงเทียบเทา
3

ผูอํานวยการสํานัก
หรือตําแหนงเทียบเทา
ผูตรวจการ ผูตรวจสอบภายใน
หรือตําแหนงเทียบเทา

4

รองเลขาธิการ
หรือผูดํารงตําแหนง
รองผูบริหารสูงสุด
ขององคกรนั้น
ผูทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหนงเทียบเทา

5

เลขาธิการ
หรือผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น

1. เริ่มขอพระราชทานตาม
ตําแหนง
2. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตรา เวนระยะ
เวลาไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ตามลําดับถึง
เกณฑชั้นสูงสุดของ
ตําแหนง
3. ลําดับ 5 ได ท.ช. 3 ป
ขอ ป.ม.

1. ตองปฏิบัติงานติดตอกันมา
เปนเวลาไมนอยกวา 8 ป
บริบูรณนับตั้งแตวันเริ่มจาง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทานไมนอย
กวา 60 วัน
2. หัวหนาแผนกเริ่มขอ
พระราชทานตองดํารง
ตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

บัญชี 43
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ช.

ม.ว.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป

2

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ม.

ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป

- ลําดับ 1 - 2
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอย
กวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน

บัญชี 44
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน

ต.ช.

ม.ว.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป

2

กรรมการตรวจเงินแผนดิน

ต.ม.

ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป

3

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ต.ม.

ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป

- ลําดับ 1 - 3
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอย
กวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓๓
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ” หมายความวา เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย แลวแตกรณี
“ขาราชการการเมือง” หมายความถึง บุคคลซึ่งเปนหรือถือวาเปนขาราชการการเมืองตาม
กฎหมายวาดวยขาราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ยกเวนขาราชการ
การเมือง และใหหมายความรวมถึงขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
กฎหมายวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

“ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานหรือ
องคการของรัฐ รวมทั้งบุคคลที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ยกเวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามมติคณะรัฐมนตรี”
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ ๑๖/๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“ขอ ๑๖/๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๑) ประธานองคกรอิสระตามกฎหมาย สําหรับผูดํารงตําแหนงในองคกร
(๒) เลขาธิการหรือหัวหนาหนวยธุรการขององคกรอิสระตามกฎหมายสําหรับพนักงานใน
องคกร
(๓) ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดขององคการมหาชน สําหรับเจาหนาที่ในองคการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับคูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทาน
ตามบัญชีแนบทาย ใหผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เปนผูเสนอ
ใหผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามวรรคหนึ่ง (๒) และ
(๓) ดําเนินการตามขอ ๑๗ โดยอนุโลม”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๒ ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่องคการ
มหาชน พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน พนักงาน
หนวยธุรการขององคกรอิสระตามกฎหมาย และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ตองพนจากการปฏิบัติหนาที่
เพราะเกษี ย ณอายุ ใ นป ใ ด หากเป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณอ ยู ก อนการพ น จากการปฏิ บัติ ห น าที่ ให มี สิ ทธิ ไ ด รับ การพิ จ ารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในปที่พนจากการปฏิบัติหนาที่นั้นดวย”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๒๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

“ขอ ๒๓ ให มีค ณะกรรมการพิจ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ
ชั้นสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย
(๒) รองนายกรัฐมนตรี
เปนกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
เปนกรรมการ
จํานวน ๕ คน
(๔) เลขาธิการพระราชวัง
เปนกรรมการ
(๕) ราชเลขาธิการ
เปนกรรมการ
(๖) เลขาธิการ ก.พ.
เปนกรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๘) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ
เปนกรรมการและ
ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๙) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ
เปนกรรมการและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูชวยเลขานุการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ใ นการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายทุกชั้นตราแกบุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายแกบุคคลดังตอไปนี้อีกดวย
(๑) องคมนตรี
(๒) ขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
(๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามกฎหมาย
(๔) ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(๕) คูสมรสของผูดํารงตําแหนงตามบัญชีทายระเบียบที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
กลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๒๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๔ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํา
กวาสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
เปนกรรมการ
ที่ประธานกรรมการแตงตั้ง
จํานวน ๕ คน
(๓) เลขาธิการ ก.พ.
เปนกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมการ
(๕) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมการ
หรือที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๖) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ
เปนกรรมการและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เลขานุการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๗) ขาราชการในสํานักอาลักษณและ
เปนกรรมการและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูชวยเลขานุการ
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายทุกชั้นตรา
ใหค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มีอํ านาจแตง ตั้ง คณะอนุ กรรมการหรื อคณะทํ างานเพื่ อ
กลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

ขอ ๗ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น ข อ ๓๐/๑ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือ กและเครื่องราชอิสริยาภรณอัน มี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“ขอ ๓๐/๑ ขาราชการที่เปลี่ยนสภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหเสนอขอพระราชทาน
เครื่อ งราชอิสริย าภรณ ตอไปไดเสมือ นเปน ขา ราชการในตําแหนงที่ดํ ารงอยูกอนเปลี่ย นสภาพเป น
พนักงานของมหาวิทยาลัย”
ขอ ๘ ใหย กเลิก บัญ ชี ๘ บัญ ชี ๙ และบัญ ชี ๑๔ ท ายระเบีย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชบัญชี ๘ บัญชี ๙ และบัญชี ๑๔ ทายประกาศนี้แทน
ขอ ๙ ให เ พิ่ ม บั ญ ชี ๒๕ ถึ ง บั ญ ชี ๓๘ ท า ยประกาศนี้ เ ป น บั ญ ชี ท า ยระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
ขอ ๑๐ กรณีไมมีหลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใด
ใหคณะกรรมการตามขอ ๒๓ และขอ ๒๔ พิจารณาโดยใช หลักเกณฑท่ี กําหนดไว ใ นบัญชีทา ย
ระเบียบโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

บัญชี 8
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร
ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1

สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี

ร.ง.ม.

-

2
3

สิบโท จาโท จาอากาศโท
สิบเอก จาเอก จาอากาศเอก

ร.ง.ช.
ร.ท.ม.

-

4

- จาสิบตรี พันจาตรี พันจาอากาศตรี
- จาสิบโท พันจาโท พันจาอากาศโท
- จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก

ร.ท.ช.

บ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ม.

5

จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน จาสิบเอกพิเศษ
พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศเอกพิเศษ

ร.ท.ช.

จ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ม.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบรู ณ ขอ บ.ช.
4. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.

6

รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี

บ.ม.

จ.ม.

7

รอยโท เรือโท เรืออากาศโท

จ.ม.

-

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ดํารงตําแหนง รอยตรี เรือตรี
เรืออากาศตรี มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.

8

รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก

จ.ช.

-

9

พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี

ต.ม.

-

10

พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท

ต.ช.

-

11

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก

ท.ม.

-

12

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ

ท.ช.

-

- ขอพระราชทานไดเฉพาะกรณี
พิเศษเทานั้น

หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่ม
เขารับราชการ
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
2. ผูสาํ เร็จการศึกษา
จากโรงเรียนทหาร
ใหนับเวลาราชการ
ตั้งแตวันขึ้นทะเบียน
ทหารกองประจําการ
ในระหวางที่กําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียน
3. เกณฑการขอ
พระราชทานที่
กําหนดไวตามชั้นยศ
ใหรวมถึงวาที่ยศ
นั้น ๆ ดวย
4. ลําดับ 6 ซึ่ง
กําหนดระยะเวลา
เลื่อนชั้นตรา 5 ป
หมายถึงตอง
ดํารงชั้นยศนั้น ๆ
รวมเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน

-2ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

13

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

14

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นตนของพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี

ท.ช.

ป.ม.

15

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นตนของพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี
- ดํารงตําแหนงรอง, เสนาธิการ,
รองเสนาธิการ ของหนวยงานที่มี
ผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นยศ พลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือ
- ดํารงตําแหนงผูบังคับการกรม,
ผูบังคับการจังหวัดทหารบก,
ผูบังคับหมวดเรือ, ผูบังคับกองบิน,
ราชองครักษประจํา, ผูชวยทูตฝาย
ทหาร, ผูชวยทูตฝายทหารบก
ผูชวยทูตฝายทหารเรือ, ผูชวยทูตฝาย
ทหารอากาศ, ตุลาการพระธรรมนูญ
ประจําสํานักตุลาการทหาร, ตุลาการ
พระธรรมนูญฝายศาลทหารสูงสุด,
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝาย
ศาลทหารกลาง, ตุลาการพระธรรมนูญ
รองหัวหนาศาลทหารกรุงเทพ, อัยการ
ศาลทหารกรุงเทพ, อัยการฝายอุทธรณ
และฏีกา หรือ
- ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง,
นายทหารฝายเสนาธิการ หรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตําแหนง
ดังกลาว

ท.ช.

ป.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1. ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ใหขอไดในปกอนปที่เกษียณอายุ
ราชการหรือในปที่เกษียณอายุราชการ
เทานั้น
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ไดรับเงินเดือนขั้นตนของพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี มาแลว
ไมนอยกวา 5 ป
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ป บริบูรณ ขอ ป.ม.

หมายเหตุ

-3ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

16

พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี

-

ม.ว.ม.

17

พลโท พลเรือโท พลอากาศโท

-

ม.ป.ช.

18

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

- ลําดับ 16 - 18
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
การขอกรณีปที่
บริบูรณ ขอ ป.ม.
เกษียณอายุราชการ
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
ตามขอ 4 ใหขอป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
ติดตอกันได
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก
1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก
1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอ
สูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา

บัญชี 9
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ
ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1.

สิบตํารวจตรี

ร.ง.ม.

-

-ขอพระราชทานเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น

2.
3.

สิบตํารวจโท
สิบตํารวจเอก

ร.ง.ช.
ร.ท.ม.

-

4.

จาสิบตํารวจ

ร.ท.ช.

บ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ บ.ม.

5.

- จาสิบตํารวจ
อัตราเงินเดือน
จาสิบตํารวจพิเศษ
- ดาบตํารวจ

ร.ท.ช.

จ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ บ.ม.
3. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ บ.ช.
4. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.

6.

รอยตํารวจตรี

บ.ม.

จ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ดํารงตําแหนงรอยตํารวจตรีมาแลว
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.

7.

รอยตํารวจโท

จ.ม.

-

8.

รอยตํารวจเอก

จ.ช.

-

9.

พันตํารวจตรี

ต.ม.

-

10.

พันตํารวจโท

ต.ช.

-

11.

พันตํารวจเอก

ท.ม.

-

หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลารับ
ราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ
นับตั้งแตเขารับ
ราชการจนถึง
วันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปที่ขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา
60 วัน
2. ผูสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนตํารวจ
ใหนับเวลาราชการ
ตั้งแตวันเริ่มเขารับ
ราชการตํารวจ
ในระหวางที่กําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียน
3. เกณฑการขอ
พระราชทานที่
กําหนดไวตาม
ชั้นยศ ใหรวมถึง
วาที่ยศนั้น ๆ ดวย
4. ลําดับ 6 ซึ่ง
กําหนดระยะเวลา
เลื่อนชั้นตรา 5 ป
หมายถึงตอง
ดํารงตําแหนงใน

-2ลําดับ

ยศ

12.

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือน
พันตํารวจเอกพิเศษ

13.

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

ท.ช.

-

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ

-

ป.ม.

14.

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ
เงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี

ท.ช.

ป.ม.

15.

พันตํารวจเอก
- อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ
เงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี
- ดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ

ท.ช.

ป.ม.

16.

พลตํารวจตรี

-

ม.ว.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1. ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ใหขอไดในปกอนปเกษียณอายุ
ราชการหรือในปที่เกษียณอายุราชการ
เทานั้น
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ไดรับเงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี
มาแลวไมนอยกวา 5 ป
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปท่เี กษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

ระดับนั้น ๆ
รวมเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
- ลําดับ 16 – 18
การขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ 4 ใหขอ
ปติดกันได

-3ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

17.

พลตํารวจโท

-

ม.ป.ช.

1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรูณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก

18.

พลตํารวจเอก

-

ม.ป.ช

1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา

หมายเหตุ

บัญชี 14
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่องคการมหาชน
พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน
ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอนื่ ๆ
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

1

หัวหนาแผนก

บ.ม.

จ.ม.

2

ผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนากอง
ผูชวยผูวาการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูอํานวยการฝาย หรือ
หัวหนาฝาย
รองผูวาการ
รองผูอํานวยการ หรือ
ผูดํารงตําแหนงรองผูบริหารสูงสุด

บ.ช.

จ.ช.

จ.ม.

ต.ม.

จ.ช.

ท.ช.

ผูวาการ ผูอาํ นวยการ
หรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุด

ต.ม.

ป.ม.

3

4

5

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทานตาม
ตําแหนง
2. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตรา เวนระยะ
เวลาไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ตามลําดับถึง
เกณฑชั้นสูงสุดของ
ตําแหนง
3. ลําดับ 5 ได ท.ช. 3 ป
ขอ ป.ม.

หมายเหตุ

1. ตองปฏิบัติงานติดตอกันมา
เปนเวลาไมนอยกวา 8 ป
บริบูรณนับตั้งแตวันเริ่มจาง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา
60 วัน
2. จะตองดํารงตําแหนงหัวหนา
แผนกหรือตําแหนงเทียบเทา
ซึ่งเปนตําแหนงบังคับบัญชา
หรือผูปกครองขึ้นไป
3. หัวหนาแผนกเริ่มของพระราชทาน
ตองดํารงตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

บัญชี 25
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการการเลือกตั้ง
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1.

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

2.

กรรมการการเลือกตั้ง

ป.ม.

ม.ป.ช.

3.

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

4.
5.
6.

หัวหนาคณะที่ปรึกษาประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง
ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง

ทุกป
1. ป.ม. - ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปเวนป

หมายเหตุ

1. ลําดับ 1 - 2 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วันนับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน
2. ลําดับ 3 – 4 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอ
กันมาแลวไมนอยกวา
2 ปบริบูรณ นับตั้งแตวัน
ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
3. ลําดับ 5 – 6 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
4. ลําดับ 5 – 6 กรณีมีผูดํารง
ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเพียง
ตําแหนงละ 1 คน เทานัน้

บัญชี 26
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ลําดับ

1
2
3
4

5

ตําแหนง

ประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เลขานุการประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
เลขานุการกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ป.ม.

ม.ป.ช.

ท.ม.

ป.ม.

ต.ช.

ท.ช.

ต.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

ทุกป

หมายเหตุ

1. ลําดับ 1 - 2 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน
1. ป.ม. - ป.ช. ปติดกัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปเวนป
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
ปเวนป
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
ปเวนป
2. ลําดับ 3 – 5 ตองมีระยะ
เวลาการดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา 120 วัน
ปเวนป
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 3 – 5 กรณีมีผูดํารง
ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเพียง
ตําแหนงละ 1 คน เทานั้น
4. ลําดับ 3 การเริ่มตนขอชั้น
สายสะพายจะตองดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษามาแลว
ครบ 1 ป (12 เดือน)
ของปที่จะขอพระราชทาน

บัญชี 27
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

1

ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

2

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

ม.ว.ม..

ม.ป.ช.

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ป.ม.

ม.ป.ช.

3

เลขานุการประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ต.ช.

ท.ช.

4

เลขานุการกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ต.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

1. ลําดับ 1 - 2 ตองมีระยะ
เวลาการดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน
1. ป.ม. - ป.ช. ปติดกัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปเวนป
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ปเวนป
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 3 – 4 ตองมีระยะ
เวลาการดํารงตําแหนง
ปเวนป
ติดตอกันไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 3 – 4 กรณีมี
ผูดํารงตําแหนงหลายคน
ใหพิจารณาคัดเลือกผูมีผลงาน
ดีเดนเพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานัน้
ทุกป

บัญชี 28
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะ
ที่ขอพระราชทาน
เวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ป.ม.
ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป

1

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

2

ที่ปรึกษาผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

3

เลขานุการผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอ
กันไมนอยกวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 2 – 3 ตองมี
ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารง
ตําแหนงจนถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 2 – 3 กรณีมี
ผูดํารงตําแหนงหลายคน
ใหพิจารณาคัดเลือกผูมี
ผลงานดีเดนเพียง
ตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น

บัญชี 29
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาลปกครอง
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ว.ม.
ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะ
เวลาการเลื่อนชั้นตรา

1

ประธานศาลปกครองสูงสุด

ทุกป

2

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ปเวนป

3

ตุลาการหัวหนาคณะ
ศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ป.ม.

ม.ป.ช.

ปเวนป

4

อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน

ท.ช.

ม.ป.ช.

5

ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง
ชั้นตน
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน

ท.ม.

ม.ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
4. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
5. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
4. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
5. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
6. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1 – 3 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 4 – 5 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอ
กันมาแลวไมนอยกวา
5 ป บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม
ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
3. ลําดับ 4 – 5 การนับระยะเวลา
ปฏิบัติงานสําหรับตุลาการ
ศาลปกครองชั้นตนใหนับ
ระยะเวลาที่เคยเปนขาราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานองคการของรัฐ
มารวมกับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในตําแหนงตุลาการ
ศาลปกครองชั้นตนเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป (12 เดือน)
ของปที่จะขอพระราชทาน

บัญชี 30
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

1

ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ
ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เลขานุการประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ
เลขานุการประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
เลขานุการกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ
เลขานุการกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ

2

3

4

5

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ป.ม.
ม.ป.ช. 1. ป.ม. - ม.ว.ม. ปเวนป
2. ม.ว.ม. 3 ป ขอ ม.ป.ช.

ท.ช.

ม.ว.ม.

1. ท.ช. - ป.ช. ปเวนป
2. ป.ช. 3 ป ขอ ม.ว.ม.

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

หมายเหตุ
- ลําดับ 1-2 ตองมีระยะเวลา
ดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน
- ลําดับ 3 - 4 ตองมีระยะเวลา
ดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 120 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน
- ลําดับ 3 - 4 กรณีมีผูดํารง
ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น

บัญชี 31
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ลําดับ
1
2
3

ตําแหนง
ประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รองประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

เริ่มตนขอ
ท.ช.

เลื่อนไดถึง
ป.ช.

ท.ม.

ป.ม.

ปเวนป

ต.ช.

ป.ม.

ปเวนป

ปเวนป

หมายเหตุ
- ลําดับ 1 - 3 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทาน

บัญชี 32
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

1

พนักงานราชการ
- กลุมงานบริการ
- กลุมงานเทคนิค

บ.ม.

จ.ช.

2

พนักงานราชการ
- กลุมงานบริหารทั่วไป

บ.ช.

ต.ม.

3

พนักงานราชการ
- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

จ.ม.

ต.ช.

4

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช.

ท.ม.

5

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป

ต.ม.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
4. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
3. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
4. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
3. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
4. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
3. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
4. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
3. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.

หมายเหตุ

1. ลําดับ 1 – 4 ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมา เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มจาง จนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
2. ลําดับ 5 – 7 ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมา เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มจาง จนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
3. ตองเปนพนักงานราชการ
ตามสัญญาจางของสวนราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4. ตองเปนพนักงานราชการที่มีชื่อและ
ลักษณะงานเปนพนักงานที่เทียบเทา
กับลูกจางประจําหมวดฝมือขึ้นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

6

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ

ต.ช.

ป.ม.

7

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

ท.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

4. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
3. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
4. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
4. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.

หมายเหตุ

บัญชี 33
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการการเลือกตั้ง
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

1

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ต.ช.

ม.ว.ม.

2

กรรมการการเลือกตั้ง

ต.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและระยะ
เวลาการเลือ่ นชั้นตรา

หมายเหตุ

- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป
พระราชทาน
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. – ป.ช. เวน 2 ป

บัญชี 34
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

1

ประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ต.ช.

ม.ว.ม.

2

กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

ต.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
พระราชทาน
ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. – ป.ช. เวน 2 ป

บัญชี 35
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

1

ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

2

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ต.ช.
ม.ว.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป
ต.ม.
ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. – ป.ช. เวน 2 ป

หมายเหตุ
- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน

บัญชี 36
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ลําดับ
1

ตําแหนง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ต.ช.
ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. - ป.ช. เวน 2 ป

หมายเหตุ
- ตองมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน

บัญชี 37
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการศาลปกครอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลา
ลําดับ
ตําแหนง
หมายเหตุ
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1 ประธานศาลปกครองสูงสุด
ต.ช.
ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 1. ลําดับ 1-3 ตองมี
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน
ตราไดทุกป ตามลําดับถึง
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
ป.ม.
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
3. การขอพระราชทาน
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ตั้งแตชั้น ป.ม. - ป.ช.
ที่จะขอพระราชทาน
ปเวนป
2. ลําดับที่ 4 - 5 ตองมีระยะ
4. การขอพระราชทาน
เวลาการดํารงตําแหนง
ตั้งแตชั้น ป.ช. - ม.ว.ม.
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา
เวน 2 ป
5 ป บริบูรณ นับตั้งแต
2 รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ต.ช.
ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
วันเริ่มดํารงตําแหนงจนถึง
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
วันกอนวันพระราชพิธี
ตราไดทุกป ตามลําดับถึง
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ท.ช.
ที่จะขอพระราชทาน
3. การขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
ตั้งแตชั้น ท.ช. - ป.ม.
3. ลําดับ 4 - 5 การนับระยะเวลา
ปเวนป
ปฏิบัติงานสําหรับตุลาการ
4. การขอพระราชทาน
ศาลปกครองชั้นตนใหนับ
ตั้งแตชั้น ป.ม. - ป.ช.
ระยะเวลาที่เคยเปน
เวน 2 ป
3. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ต.ม.
ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
ขาราชการ หรือพนักงาน
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
ตราไดทุกป ตามลําดับถึง
องคการของรัฐมารวมกับ
ท.ช.
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
3. การขอพระราชทาน
ในตําแหนงตุลาการศาล
ปกครองชั้นตนเปนเวลา
ตั้งแตชั้น ท.ช. - ป.ม.
ไมนอยกวา 1 ป (12 เดือน)
ปเวนป
ของปที่จะพระราชทาน
4 อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
จ.ม.
ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
ตราไดปเวนป ตามลําดับ
ถึง ท.ม.
3. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป
ตองเวน 2 ป ตามลําดับ
ถึง ท.ช.
5. รองอธิบดีผูพิพากษา
จ.ม.
ท.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
ศาลปกครองชั้นตน
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
ตราไดปเวนป ตามลําดับ
ถึง ท.ม.

บัญชี 38
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

1

ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ
ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
กรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ

2

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ต.ม.
ป.ม.

จ.ช.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดปเวนป ตามลําดับถึง ป.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดปเวนป ตามลําดับถึง ท.ช.

หมายเหตุ
- ลําดับ 1 -2 ตอง
มีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีพุกทาธศักราช ๒๔๘๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู
้แทนราษฎร)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอาทิ
า ตย์ทิพอาภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พล.อ. พิชเยนทร โยธิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตราไว้ ณสําวันันกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๔๘๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช
เป็นปีที่ ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเหรียญจักรมาลาและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหรียญจักรพรรดิมาลา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผู้แทนราษฎร ดั่งกต่าอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ พระราชบัญกญัา ตินี้ใ ห้เรียกว่สําานั“พระราชบั
ญ ญัติเหรีย ญจั
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก รมาลาและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลารัตนโกสินทรศก ๑๒๓ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา รัตนโกสินทรศก ๑๓๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทหารและตํ
ารวจ”
า ทหารบก กทหารเรื
อ ทหารอากาศและตํ
ารวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัหมายความว่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓
“ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนสังกัดกระทรวงกลาโหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบข้าราชการพลเรื
อน ข้าราชการพลเรื
ข้าราชการฝ่กาา ยตุลาการศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครองและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/ตอนที่ ๗๙/หน้า ๑๕๘๙/๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๔
๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า กรพรรดิมาลา
มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญสํญัาตนัิเกหรีงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยญจักรมาลาและเหรียกญจั
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๓ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๔ นิยามคํสําาว่นัาก“ข้
าราชการฝ่ายพลเรือน”กาแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัติเหรียญ กา
จักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สํานักข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่
าสํด้าวนัยระเบี
ยบข้าราชการฝ่ายอักายการ ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลเรือนในสถาบัสํนาอุนักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
มศึกษาตามกฎหมายว่กาาด้วยระเบียบข้สําานัราชการพลเรื
อนในสถาบักนา อุดมศึกษา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการสํานักงานศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการของสํานักงานที่เป็นหน่วยงาน
ขององค์กรตามรัสํฐาธรรมนู
ญ ข้าราชการกรุงกเทพมหานครตามกฎหมายว่
าด้วยระเบียกบข้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าราชการ
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วน
งหวัด พนักงานเทศบาลตามพระราชกฤษฎี
กาว่าด้วยระเบียบพนักากงานเทศบาลสําเว้นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่ข้าราชการ
สํานักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิสามัญหรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการอื่นซึ่งปฏิบัติราชการใน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายพลเรือน
ลักษณะเดียวกับข้สําาราชการฝ่
ายพลเรือนและมีกพา ระราชกฤษฎีสํกานัากํกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดให้เป็นข้าราชการฝ่
ตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ ๔ เหรีย ญจักรมาลา มี ลักษณะเป็นเหรียญเงินกลม ด้านหน้ามีรู ปจักร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลางวงจักรเป็นรูสํปานัจุกลงานคณะกรรมการกฤษฎี
มงกุฎ พานรองสองชั้นกามีเครื่องสูงสองข้
าง ด้านหลังมีรูปจักร กลางวงจักรเป็น
รูปช้าง กับจารึกอักษรว่า “ส.พ.ป.ม.จ.สํ๕”
มีห่วงห้อยกับแพรแถบกว้าง ๓ เซนติเมตร
สีแดงขอบเขียว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีริ้วสีเหลือง ริ้วสีน้ําเงิน ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖ เหรี ย ญจั ก รมาลาสํ า หรั บ พระราชทานแก่ ผู้ ที่ มี ย ศทหารหรื อ ตํ า รวจ
าที่ยศนั้น ๆ กทัา้งต้องเป็นผู้ทสํี่ราับนัราชการประจํ
าการหรือในกองประจํ
าการ
นเป็นเวลา
สํานักตลอดจนว่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัรวมกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
สํการนั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บเวลาราชการ ให้นับกตัา้งแต่อายุครบสํา๑๘
ปีบริบูรณ์หรือตั้งแต่วกันาขึ้นทะเบียน
กองประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร แล้วแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗ เหรียญจักรพรรดิมาลามีลักษณะเป็นเหรียญเงินกลมรูปจักร ด้านหน้ามี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รูปครุฑพ่าห์อยู่ในวงจักร ด้านหลังมีรูปช้างอยู่ในวงจักร จารึกอักษรโดยรอบว่า “บําเหน็จแห่งความ
่งยืนและมั่นคงในราชการ”
ยญมีเครื่องหมายพระวชิ
าง ๓
สํานักยังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เบื้องบนเหรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ราวุ ธห้ อยกัสํบาแพรแถบกว้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เซนติเมตร สีแดงขอบสีเหลืองกับสีเขียว ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายสําหรับพระราชทานสตรีใช้ห้อยกับ
แพรแถบผูกเป็นรูสํปาแมลงปอ
ประดับเสื้อที่หน้กาาบ่าซ้าย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากยพลเรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๘ เหรียญจักสํรพรรดิ
มาลาสําหรับพระราชทานข้
าราชการฝ่
อน ที่รับ

ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี
สํการนั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า านวณเวลาราชการทั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น แต่ถ้า
บเวลาราชการ ให้นับกโดยคํ
้งหมดของผู้นั้นรวมกั
ผู้นั้นเข้ารับราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานัก(ฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๕

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ทหารและตํารวจที่รับราชการมารวมเวลาราชการไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี หาก
สํานักไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัยกญจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับกพระราชทานเหรี
กรมาลาตามมาตรากา๖ ก็ให้ได้รับพระราชทานเหรี
ยญ
จักรพรรดิมาลาตามมาตรา ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธย และประทับพระราชลัญฉกร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑ การพระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลาหรื อ เหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา
นกรรมสิกทา ธิ์ เมื่อผู้ได้รับสํพระราชทานวายชนม์
ให้ทกายาทโดยธรรมรั
เป็นที่ระลึก
สํานักพระราชทานเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํากนัษาไว้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แต่ถ้าผู้ได้รับพระราชทานก็ดี ทายาทโดยธรรมก็ดี ประพฤติตนไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได้ ถ้า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บวันจะต้อสํงใช้
านัรกาคาเหรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด
ๆ ภายในกําหนดสามสิ
ยญนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํากนัรมาลาหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาลาจะพระราชทานแก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๒ เหรียญจั
อเหรียญจักรพรรดิ
ผู้ใด

อย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียวเท่านั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓ บรรดาผูสํา้ซนัึ่งกได้งานคณะกรรมการกฤษฎี
รับพระราชทานเหรียกญจั
กรมาลาหรืสํอานัเหรี
ยญจักรพรรดิ
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาลาอยู่แล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๕๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุสํผานัลในการประกาศใช้
พระราชบั
อ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญั ติฉบัสํบานีนั้กคืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นโยบายที่จะปรับปรุงยกฐานะของพนักงานเทศบาลให้มีสิทธิเท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือน เพื่อให้
นกําลังใจและสิ่งยึดกเหนี
ระลึกถึงเกีกยารติ วินัย และความเสี
ยสละเพื่อ
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ ยวให้ พนั กสํงานเทศบาลได้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประโยชน์ของประชาชนยิ่งขึ้น แต่ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔
มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ พ นั ก งานเทศบาลได้
รสํั บานัพระราชทานเหรี
ย ญจั ก รพรรดิ
ม าลา
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม
สํานักนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อนึสํา่งนักตามพระราชบั
ญญัติข้ากราชการฝ่
ายอัยสําการ
พ.ศ. ๒๕๐๓
ข้าราชการอัยการมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนอีกต่อไป จึงทําให้เสียสิทธิในการได้รับพระราชทาน
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหรียญจักรพรรดิสํมานัาลาไปด้
วย แต่ทางการยังคงประสงค์จะให้
ข้าราชการอัยการได้รับพระราชทาน
เหรียญนั้นต่อไปตามเดิม จึงสมควรแก้ไสํขเพิ
่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเสียในคราวนี
้ด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติเหรี
กรมาลาและเหรียญจักการพรรดิมาลาสํ(ฉบั
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒๗ กา
สํายนัญจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
:- เหตุผลในการประกาศใช้
ญญัติฉบับนี้ คือ โดยที
ดตั้งหน่วยงาน
สํานักหมายเหตุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํพาระราชบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ปัจจุบันมีสํกาารจั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของรั ฐ และองค์ ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และตามกฎหมายเฉพาะเพิ่ ม ขึ้ น แต่
กา ฐ หรื อ องค์สํการตามรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิสําบนัั ตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิ ง านในหน่ ว ยงานของรั
ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ไม่กมา ี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิ
สํานักมาลาไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีบทบัญญัติครอบคลุ
มถึง สมควรแก้
ไขเพิ่มเติมบทบัญกญัาติแห่งกฎหมายดั
กล่าวเสียใหม่
เพื่อให้ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาเช่นเดียวกับข้าราชการฝ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลเรือน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํ๕านัราชกิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ๓๐/หน้า ๙๕๙/๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที
พฤษภาคม ๒๔๘๕ กา
๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๗/หน้า ๔๕/๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สิงหาคม ๒๕๕๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิกจาจานุเบกษา เล่มสํา๑๒๖/ตอนที
่ ๖๒ ก/หน้า ๑/๓๑

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สุทธนา/ปรับปรุง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิชพงษ์/ตรวจ
๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํ๒านัธักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วาคม ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสารแนบ
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
(ตามพระราชบัญญัตเิ หรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) แก่ขา้ ราชการ
1. คุณสมบัติของบุคคลที่อยู่ในหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
(1) เป็นข้าราชการและรับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี
(2) เป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอด หมายถึง เฉพาะผู้ที่รับราชการมา
โดยไม่เคยกระทําความผิดมาก่อน ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีทขี่ อพระราชทาน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่ประพฤติตน
สมแก่เกียรติในการได้รับพระราชทาน ดังนั้น การที่ข้าราชการผู้ใดกระทําความผิดแต่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติ
ล้างมลทิน แสดงว่าข้าราชการผู้นั้นยังมีความผิดอยู่เพียงแต่ให้ถือว่าบุคคลนั้นมิได้เคยถูกลงโทษมาก่อน จึงไม่ถือว่า
เป็นบุคคลที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นเหตุทําให้ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลาได้ และไม่เคยถูกงดเลื่อนเงินเดือนประจําปี ด้วยเหตุที่ลาหรือมาสายเกินกําหนดครั้งที่กําหนด/ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย/ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(3) การนับเวลาราชการ 25 ปี ให้นับเวลาราชการทั้งหมดของผู้นั้นรวมกันครบ 25 ปี
บริบูรณ์ โดยให้เริ่มนับจากวันบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม ของปีที่เสนอขอพระราชทานฯ กรณีที่
ลาออกแล้วกลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาราชการก่อนลาออกและเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติราชการรวมกันให้ได้
ครบเวลา 25 ปีบริบูรณ์
2. การดําเนินการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
2.1 ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิ จารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ตามเอกสารแนบ 9 จัดทําประวัติสําหรับการเสนอขอพระราชทานฯ ของตนตามเอกสารแนบ 10
โดยพิมพ์รายละเอียด วัน เดือน ปี ที่รับราชการ ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการเป็นต้นมา โดยกรอกเฉพาะวันที่ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนเรียงลําดับต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบัน
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมในปีใด เช่น โอน ย้าย ลาศึกษาต่อ ถูกลงโทษทางวินัย เป็นต้น
ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ แล้วให้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองเป็นเจ้าของประวัติ ทั้งนี้ การกรอกรายละเอียดของผู้ขอฯ
จะต้องเป็นจริงและถูกต้องตรงกับ ก.พ. 7 หรือสมุดประวัติ มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
หากข้าราชการคนใดที่ไปช่วยราชการ หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจําอยู่ที่ต้นสังกัดเดิมให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานทีปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ขอพระราชทานฯ
2.2 ให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ แล้ว
จัดทําแบบบัญชีสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานฯ ตามเอกสารแนบ 11 โดยให้กรอกรายละเอียดของผู้
ขอพระราชทานฯ ทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เสร็จแล้วจัดส่งแบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี พ.ศ. 2555 และบัญชีสรุปรายชื่อของข้าราชการที่สมควรได้รับพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี พ.ศ. 2555 จํานวนอย่างละ 1 ชุด ถึงกรมที่ดิน ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อ
ตรวจสอบและดําเนินการได้ทันเวลาต่อไป
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ละเหรี ย ญราชการที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับ
พระราชทานชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์
ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณี
แต่ไม่สามารถนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ อนุมัติหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก
๓ ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ (๔) ได้บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ
แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศการกําหนดราคาชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

บัญชีราคาชดใช้แทนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

รายการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้า ฝ่ายหน้า
ปฐมจุลจอมเกล้า
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ทุติยจุลจอมเกล้า
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ตติยจุลจอมเกล้า
ตติยานุจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้า ฝ่ายใน
ปฐมจุลจอมเกล้า
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ทุติยจุลจอมเกล้า
ตติยจุลจอมเกล้า
จตุตถจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
เหรียญทองช้างเผือก
บุรุษ
เหรียญทองช้างเผือก
สตรี
เหรียญเงินช้างเผือก
บุรุษ
เหรียญเงินช้างเผือก
สตรี

ราคาชดใช้
(บาท)
3,121,798
586,998
362,504
278,550
257,474
60,888
1,378,302
380,688
329,894
244,982
61,884
41,560
32,382
28,658
22,618
13,682
11,420
6,518
6,080
3,326
3,694
3,152
3,494
2,414
2,786
2,324
2,668

ลาดับที่
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

รายการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
มหาวชิรมงกุฎ
บุรุษ
มหาวชิรมงกุฎ
สตรี
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
เหรียญทองมงกุฎไทย
บุรุษ
เหรียญทองมงกุฎไทย
สตรี
เหรียญเงินมงกุฎไทย
บุรุษ
เหรียญเงินมงกุฎไทย
สตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
สตรี

ราคาชดใช้
(บาท)
55,516
43,316
27,240
20,834
12,216
9,282
4,900
4,318
3,326
3,694
3,152
3,494
1,994
2,420
1,976
2,364
34,278
30,216
17,820
14,014
8,116
7,080
4,464
4,508
4,396
4,442
3,650
3,706
3,672
3,732

ลาดับที่
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

รายการ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์
เหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทหาร
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน สตรี
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญจักรมาลา
เหรียญจักรพรรดิมาลา
บุรุษ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
สตรี

ราคาชดใช้
(บาท)
710
3,114
3,114
4,064
682
2,434
2,284
2,664

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖
	
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่
ชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๕
(๒) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๓) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่
ข้าราชการฝ่ายทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๔) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๒

๘๒๐
บรรดามติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔
ในระเบียบนี้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือก ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี
“ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นหรือถือว่าเป็นข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการ
ตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายทหาร ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือองค์การของรัฐ
รวมทั้ ง บุ ค คลที่ ก ำหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ยกเว้ น การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี และตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร
ข้อ ๖
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ
สาธารณชนโดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ข้อ ๘
ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด ให้
พิจารณาโดยรอบคอบว่า บุคคลนั้นได้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน

๘๒๑
จนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับ ชั้น 

ชั้นยศ หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคล
ที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด ชั้นตราใด แก่บุคคลใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้

หมวด ๒

การเสนอขอพระราชทาน
ข้อ ๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ เ ริ่ ม จากเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน
โดยเลื่อนชั้นตราตามลำดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลำดับ  ดังนี้
(๑) ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย
(๒) ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก
(๓) ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย
(๔) ชั้นที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก
(๕) ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
(๖) ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(๗) ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
(๘) ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
(๙) ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(๑๐) ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
(๑๑) ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
(๑๒) ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
(๑๓) ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(๑๔) ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
(๑๕) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ และ
(๑๖) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

๘๒๒
โดยให้พิจารณาถึงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กำหนดระยะเวลา และความดีความชอบเว้นแต่จะได้กำหนด
ไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
(๓) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรื อ ต้ อ งรั บ โทษจำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ เป็ น โทษสำหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้ เว้นแต่
กรณีดังนี้
(๑) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ต่างบัญชีกัน
(๒) เป็นการขอพระราชทานตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้
หรือ
(๓) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่งและเป็นผลดี
แก่ราชการหรือสาธารณชน หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็น
ผลสำเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่า ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่ง
ประการใด เมื่อใดและได้ผลดีอย่างไร
ข้อ ๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอเลื่อนชั้นตราก่อนครบ
กำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๑ (๓)
ข้อ ๑๓ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จ ะเสนอข้ า มชั้ นตรามิ ได้ 

เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๑ (๓)
ข้อ ๑๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีให้ขอพระราชทาน
ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เว้นแต่การเสนอขอพระราชทานกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน
ตามข้อ ๒๘ การเสนอขอพระราชทานสำหรับชาวต่างประเทศตามข้อ ๒๙ และการเสนอขอพระราชทาน

๘๒๓
สำหรับผู้วายชนม์ตามข้อ ๓๐ โดยให้เสนอขอพระราชทานได้ตามคราวแห่งความชอบและตามเหตุการณ์
เป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๑๕

ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดรายการและจำนวนเอกสารประกอบ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แล้วแจ้งเวียนให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคล
ตามข้อ ๑๖ ทราบและถือปฏิบัติ
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ จัดทำเอกสารดังกล่าวตาม
รายการและจำนวนที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยแยกเอกสารเป็นการเสนอขอพระราชทาน
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันและผู้ที่ต้องพ้นจากหน้าที่เพราะเกษียณอายุและให้เป็นไปตามลำดับชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  คือ
(๑)

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และ

(๒)

ชั้นสายสะพาย

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ให้กระทรวง ทบวง
กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ ส่งเอกสารไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ภายหลังจากที่ได้ส่งเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปีไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว หากกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ เห็นว่า
มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้นและมีคุณสมบัติอื่นครบตามหลักเกณฑ์ที่จะ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ก็ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๑๖

ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์
(๑)

นายกรัฐมนตรี สำหรับรัฐมนตรี

(๒)

ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร สำหรั บ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองประจำสภาผู้แทนราษฎร
(๓)

ประธานวุ ฒิ ส ภา สำหรั บ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและข้ า ราชการรั ฐ สภา

ฝ่ายการเมืองประจำวุฒิสภา
(๔)

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับข้าราชการการเมืองในสังกัด

๘๒๔
(๕) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับข้าราชการการเมืองและผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
(๖) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลัดกรุงเทพมหานคร  หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ไม่สังกัดกระทรวง หรือทบวง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา  สำหรับ
(ก) ข้าราชการ   ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ   ดะโต๊ะยุติธรรม
ผู้พิพากษาสมทบ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะ
อย่างเดียวกันในสังกัด  แล้วแต่กรณี
(ข) คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน
(๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปกครองท้องที่แล้วแต่กรณี
(๘) หัวหน้าหน่วยงานอื่นนอกจาก (๖) สำหรับบุคคลหรือพนักงานในสังกัด
(๙) คณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี   สำหรับบุคคล
ตาม (๑) ถึง (๘) ข้างต้นและบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งประสงค์
จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๖ (๖) (ก) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติ
และกลั่นกรองความดีความชอบตามที่กำหนดในระเบียบนี้ พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง   ยกเว้นปลัดกรุงเทพมหานคร
และหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง ก่อนเสนอไปยังบุคคลตามข้อ ๑๖ (๖)
สำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลตามข้อ
๑๖ (๘) ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และปลั ด กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ประสงค์ จ ะเสนอขอ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ          

๘๒๕
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปกครองท้ อ งที่ ในเขตจั ง หวั ด ของตน แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณา
คุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ ตามที่กำหนดในระเบียบนี้ พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควร
เสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ได้ แล้ ว เสนอไปยั ง ปลั ด กระทรวงมหาดไทยหรื อ สำนั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ซึ่ ง เคยดำรงตำแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง สมาชิ ก รั ฐ สภา หรื อ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งหลังจากวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี
ที่ผ่านมา  จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
(๒) ผู้ ซึ่ ง เคยดำรงตำแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง สมาชิ ก รั ฐ สภา หรื อ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองหลายตำแหน่งหรือหลายครั้ง   ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใด
ตำแหน่งหนึ่ง หรือหลายตำแหน่งรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งหลังจาก
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ผ่านมาจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี
ที่จะขอพระราชทาน
(๓) ข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนตำรวจให้นับเวลา
ราชการตั้ ง แต่ วั นขึ้ นทะเบี ย นทหารกองประจำการ หรื อ วั น เริ่ ม เข้ า รั บ ราชการตำรวจ แล้ ว แต่ ก รณี
ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
(๔) ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี
ที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
(๕) ดะโต๊ะยุติธรรม หรือผู้พิพากษาสมทบ ต้องดำรงตำแหน่งติดต่อกันมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ หรือดำรงตำแหน่งมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง จนถึ ง วั น ก่ อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม
พระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๘๒๖
			
(๖) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงาน
ของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอื่น ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๘ ปีบริบูรณ์ หรือไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
(๗) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปกครองท้ อ งที่ ต้ อ งดำรงตำแหน่ ง ใดตำแหน่ ง หนึ่ ง หรื อ
หลายตำแหน่งติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า   ๓ ปีบริบูรณ์ หรือได้ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือหลาย
ตำแหน่งมาแล้ว มีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ได้ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในการนับระยะเวลาตาม (๓) (๔) และ (๖) และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มกำหนดระยะเวลาการขอ
พระราชทานอีก ๑ ปี  ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ใดถูกกล่าวหาว่า
(๑) กระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
หรือ
(๒) กระทำความผิ ด ทางอาญา และอยู่ ร ะหว่ า งสอบสวนของพนั ก งาน
สอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
ในปีใด ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตามข้อ
๒๓ หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณีทราบด้วย และคณะกรรมการอาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ให้ถือตามขั้นเงินเดือนที่ได้รับเทียบกับผู้มียศทหารตามอัตราตำแหน่งที่ดำรงอยู่
ข้อ ๒๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
องค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ต้อง
พ้ นจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพราะเกษี ย ณอายุ ในปี ใด ให้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย

๘๒๗
หมวด ๓
การพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย
(๑)

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมาย
(๒)

รองนายกรัฐมนตรี

เป็นกรรมการ

(๓)

รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการ

(๔)

เลขาธิการพระราชวังหรือผู้แทน

เป็นกรรมการ

(๕)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

(๖)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วย

เป็นกรรมการและ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง   มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สายสะพายทุ ก ชั้ นตราแก่ บุ ค คลที่ ส มควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายแก่บุคคลดังต่อไปนี้
อีกด้วย
(๑)

องคมนตรี

(๒)

ข้ า ราชการการเมื อ ง สมาชิ ก รั ฐ สภา และข้ า ราชการรั ฐ สภาฝ่ า ย

(๓)

ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร

การเมือง
			

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(๔)

คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อกลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๘๒๘
ข้อ ๒๔

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้นต่ำกว่าสายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย
(๑)

รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่

เป็นประธานกรรมการ

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒)
				

ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงที่ประธาน

เป็นกรรมการ

กรรมการแต่งตั้งจำนวน ๕ คน

(๓)

เลขาธิการ ก.พ.

เป็นกรรมการ

(๔)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป็นกรรมการ

(๕)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วย

เป็นกรรมการ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๖)

ผู้อำนวยการกองประกาศิต

เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

(๗) ข้าราชการในกองประกาศิตที่เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มี อ ำนาจและหน้ า ที่ ในการพิ จ ารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายทุกชั้นตรา
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะ
ทำงาน  เพื่อกลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๒๕

เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเอกสารคำขอพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สมควรได้รับตามระเบียบนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
แล้วเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒๓  หรือข้อ ๒๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาตามข้อ ๒๗ ต่อไป
ข้อ ๒๖

นอกจากอำนาจและหน้าที่ตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ แล้ว ให้คณะกรรมการ

พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหรือชั้นต่ำกว่าสายสะพาย แล้วแต่
กรณี  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๘๒๙
(๑)

พิจารณาการยกเว้นคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช

(๒)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

อิสริยาภรณ์ตามข้อ ๑๐ (๓)
ขอพระราชทานปีติดกันตามข้อ ๑๑ (๓)
(๓)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๒
(๔)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

ขอพระราชทานข้ามชั้นตราตามข้อ ๑๓
(๕)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

ขอพระราชทานตามข้อ ๑๖ (๙)  ทั้งนี้ มิให้นำความในข้อ ๑๕ และข้อ ๒๕ มาใช้บังคับ
(๖)

พิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์   กรณี

ผู้ขอพระราชทานถูกกล่าวหาและอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือดำเนินคดีตามข้อ ๒๐
(๗) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกเหนือ
จากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔  แล้วแต่กรณี พิจารณาเสร็จแล้ว
ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สมควรขอ
พระราชทานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอรายชื่อไปยังสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์  หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ข้อ ๒๘

ในกรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น รี บ ด่ ว นซึ่ ง ไม่ อ าจเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการได้ 


ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรขอพระราชทานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ต่อนายกรัฐมนตรี  โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒๓  หรือข้อ ๒๔
เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อ
ไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และนำเสนอคณะกรรมการตามข้อ
๒๓  หรือข้อ ๒๔  แล้วแต่กรณีเพื่อทราบต่อไป

๘๓๐
หมวด ๔
การเสนอและการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานแก่บุคคลบางประเภท
ข้อ ๒๙

การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ส ำหรั บ ชาวต่ า งประเทศ

ให้เสนอขอพระราชทานได้เมื่อชาวต่างประเทศนั้นได้กระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยให้
กระทรวง ทบวง กรม ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้างต้น ให้กระทรวง ทบวง
กรม ที่ เ สนอขอพระราชทานแจ้ ง กระทรวงการต่ า งประเทศเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของชั้ นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทาน  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ภายในบังคับธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด
และชั้ นตราใดแล้ ว ให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศทาบทามรั ฐ บาลที่ ช าวต่ า งประเทศนั้ นถื อ สั ญ ชาติ ว่ า
จะขัดข้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง ทบวง กรม
ที่ เ สนอขอพระราชทานแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ท ราบ เพื่ อ นำเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ
ไปยังสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ในกรณีนี้ มิให้นำความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๓
ข้อ ๒๔  และข้อ ๒๕  มาใช้บังคับ
ข้อ ๓๐

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้วายชนม์ ให้กระทรวง

ทบวง กรม ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดเสนอขอพระราชทานได้เมื่อผู้วายชนม์ได้เคยกระทำ
คุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยให้ส่งเอกสารไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี
พิ จ ารณาเมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี เห็ นชอบแล้ ว ให้ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ สนอรายชื่ อ ไปยั ง สำนั ก
ราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ในกรณีนี้ มิให้นำความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๓
ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ มาใช้บังคับ

๘๓๑
ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายหรือคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า
สายสะพาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ แล้วเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อวินิจฉัย
คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ    ณ    วันที่  ๒๒    ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๓๖
      (ลงชื่อ)   ชวน  หลีกภัย
         (นายชวน  หลีกภัย)
              นายกรัฐมนตรี
				
		

๘๓๒
บัญชี ๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่องคมนตรี

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานองคมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทาน ม.ว.ม.

					

๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

					

๓. ขอพระราชทานได้ทุกปี

๒

องคมนตรี

ป.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ม.

					

๒. ได้ ป.ม. ขอ ป.ช.

					

๓. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม.

					

๔. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

					

๕. ขอพระราชทานได้ทุกปี

หมายเหตุ

๘๓๓
บัญชี ๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่รัฐมนตรี

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

นายกรัฐมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทาน ม.ว.ม.

					

๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

					

๓. ขอพระราชทานได้ทุกปี

๒

รองนายกรัฐมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ม.ว.ม.

					

๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.					

					

๓. ขอพระราชทานได้ทุกปี

๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ป.ช.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ช.

		

หรือ ทบวง หรือรัฐมนตรี			

๒. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม.

		

ประจำสำนักนายก			

๓. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

		

รัฐมนตรี			

๔. ขอพระราชทานได้ทุกปี

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ม.

๔
		

ป.ม.

ม.ป.ช.

กระทรวง หรือ ทบวง			

๒. ได้ ป.ม. ขอ ป.ช.

					

๓. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม.

					

๔. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.

					

๕. ขอพระราชทานได้ทุกปี

หมายเหตุ

๘๓๔
บัญชี ๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมือง
และคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑
๒
		

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ท.ม.

ม.ป.ช.			 ปีเว้นปี

รองเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ต.ช.

ม.ว.ม.			 ปีเว้นปี

๓ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ต.ช.
ป.ช.
๑. ต.ช. - ป.ม. ปีเว้นปี
					
๒. ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช.
								
๔ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ต.ม.
ป.ม.			 ปีเว้นปี
								
๕ ที่ปรึกษารัฐมนตรี หรือ
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำ						
		 สำนักนายกรัฐมนตรี						
								
๖ โฆษกประจำสำนักนายก
ต.ม.
ป.ช.			 ปีเว้นปี
		 รัฐมนตรี						
								
๗ รองโฆษกประจำสำนักนายก ต.ม.
ป.ม.			 ปีเว้นปี
		 รัฐมนตรี						
								
๘ ประจำสำนักเลขาธิการ
จ.ช.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
		 นายกรัฐมนตรี						
								
๙ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 กระทรวง หรือทบวง หรือ					
		 เลขานุการรัฐมนตรีประจำ
		 สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

- ลำดับที่ ๓-๑๐
ให้ขอเฉพาะผู้ที่
ได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณ
แผ่นดิน
- ลำดับที่ ๓-๔
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย
จะต้องดำรง
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา ฯ
มาแล้ว ครบ
๑ ปี (๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
การเลื่อนชั้น
ตราสายสะพาย
ต้องเว้น ๒ ปี

๘๓๕

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑๐
		

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง หรือทบวง

ต.ม.

๑๑
		
		
		
		
		

คณะกรรมการประสานงาน
ท.ม.
ม.ป.ช.
สภาผู้แทนราษฎร หรือ			
คณะกรรมการประสานงาน			
วุฒิสภา ที่ดำรงตำแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

ท.ม.			 ปีเว้นปี
๑. ท.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี
๒. ป.ช. ๓ ปี ขอ ม.ว.ม.
๓. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ

๘๓๖
บัญชี ๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑

ประธานรัฐสภา

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.			

ทุกปี

๒
		
๓
		

ประธานวุฒิสภา

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.			

ทุกปี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือรองประธานวุฒิสภา

ป.ช.

ม.ป.ช.			

ทุกปี

๔
		

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทน
ป.ม.
ราษฎร		

ม.ป.ช.			

ทุกปี

หมายเหตุ

๕ ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ป.ม.
ม.ป.ช.			 ทุกปี
			
๖ ประธานคณะกรรมาธิการ
ท.ม.
ม.ป.ช.
๑. ท.ม. - ม.ว.ม. ทุกปี									
		 สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร			
๒. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.
		 หรือประจำวุฒิสภา
๗ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ท.ม.
ม.ป.ช.
		 หรือสมาชิกวุฒิสภา			
					
๘
		
		
		
		

๑. ท.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี
๒. ป.ช. ๓ ปี ขอ ม.ว.ม.
๓. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
ต.ม.
ป.ช.
๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นปี
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา			
๒. ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช.
ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทน						
ราษฎร หรือที่ปรึกษาประธาน						
วุฒิสภา						

- ลำดับที่ ๘-๑๑
ให้ขอได้เฉพาะ
ผู้ที่ได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณ
แผ่นดิน

๘๓๗

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๙ ที่ปรึกษารองประธานสภา
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 ผู้แทนราษฎร หรือที่ปรึกษา						
		 รองประธานวุฒิสภา						
								
๑๐ เลขานุการประธานรัฐสภา
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 เลขานุการรองประธานรัฐสภา						
		 เลขานุการประธานสภาผู้แทน						
		 ราษฎร หรือเลขานุการ						
		 ประธานวุฒิสภา						
								
๑๑ เลขานุการรองประธานสภา
จ.ช.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
		 ผู้แทนราษฎร หรือเลขานุการ						
		 รองประธานวุฒิสภา หรือ						
		 เลขานุการผู้นำฝ่ายค้าน
		 ในสภาผู้แทนราษฎร

- ลำดับที่ ๘
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย
จะต้องดำรง
ตำแหน่ง		
ที่ปรึกษา ฯ
มาแล้ว ครบ 			
๑ ปี (๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
สายสะพาย
จะต้องเว้น ๒ ปี

๑๒ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
บ.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
								
๑๓ ผู้ชำนาญการประจำคณะ
บ.ม.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
		 กรรมาธิการ						
								
๑๔ นักวิชาการประจำคณะ
บ.ม.
ต.ม.			 ปีเว้นปี
		 กรรมาธิการ

- ลำดับที่ ๑๒-๑๕
ให้ขอเฉพาะผู้ได้
รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน
จากงบประมาณ
หมวดค่าตอบแทน

๑๕
		

เลขานุการประจำคณะ
กรรมาธิการ

บ.ม.

จ.ม.			 ปีเว้นปี

๘๓๘
บัญชี ๕
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท.ช.
ม.ป.ช.			 ปีเว้นปี
								
๒ รองผู้ว่าราชการ
ต.ช.
ป.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๓ เลขานุการผู้ว่าราชการ
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๔ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ ต.ม.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร

- ลำดับที่ ๓-๘
ให้ขอเฉพาะผู้ที่
ได้รับเงินเดือน
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการ
การเมือง
กรุงเทพมหานคร

๕ ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ ต.ช.
ป.ม.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๖ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ
ต.ม.
ท.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๗ เลขานุการประธานสภา
บ.ม.
จ.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร						
								
๘ เลขานุการรองประธานสภา
บ.ม.
จ.ช.			 ปีเว้นปี
		 กรุงเทพมหานคร		

- ลำดับที่ ๕
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย
จะต้องดำรง
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา ฯ
มาครบ ๑ ปี
(๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน

๘๓๙
บัญชี ๖
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ต.ช.

ป.ม.			 ปีเว้นปี

รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร

ต.ม.

ท.ช.			 ปีเว้นปี

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

จ.ม.

ท.ช.			 ปีเว้นปี

๔
		

ประธานสภาเขต
กรุงเทพมหานคร

บ.ช.

ท.ม.			 ปีเว้นปี

๕
		

สมาชิกสภาเขต
บ.ม.
ท.ม.			 ปีเว้นปี
กรุงเทพมหานคร				

๒
		
๓

หมายเหตุ

๘๔๐
บัญชี ๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ระดับ ๑
ร.ง.ม.
ร.ท.ช.
- ขอพระราชทานได้เฉพาะกรณีพิเศษ
						 เท่านั้น		
								
๒ ระดับ ๒
บ.ม.
บ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๒ มาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
								
๓ ระดับ ๓
จ.ม.
จ.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ หรือ
		 ------------------				 ระดับ ๔ เริ่มขอพระราชทาน
		 ระดับ ๔				 จ.ม.		
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ และหรือ
						 ระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
						 บริบูรณ์ ขอ จ.ช.						
								
๔ ระดับ ๕
ต.ม.
ต.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือ
		 ------------------				 ระดับ ๖ เริ่มขอพระราชทาน
		 ระดับ ๖				 ต.ม.		
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ และหรือ
						 ระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
						 บริบูรณ์ ขอ ต.ช. 	
								
๕ ระดับ ๗
ท.ม.
ท.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ หรือ
		 ------------------				 ระดับ ๘ เริ่มขอพระราชทาน
		 ระดับ ๘				 ท.ม.		
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และหรือ
						 ระดับ ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
						 บริบูรณ์ ขอ ท.ช. 	

หมายเหตุ
๑. ต้องมีระยะ
เวลารับราชการ
ติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์นับตั้งแต่
วันเริ่มเข้ารับ
ราชการ จนถึงวัน
ก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนม
พรรษาของปีที่
จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๒. ลำดับ ๒-๕
ซึ่งกำหนดระยะ
เวลาเลื่อนชั้นตรา
๕ ปี หมายถึง
ต้องดำรงตำแหน่ง
ในระดับนั้น ๆ
รวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิม			
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๘๔๑

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๖ ระดับ ๘
ป.ม.
๑.
					
๒.
					
๓.
						
					
๔.
						
						

ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ ๘
ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณ
อายุราชการ หรือในปีที่เกษียณ
อายุราชการเท่านั้น

๗ ระดับ ๙
ม.ว.ม.
๑.
						
					
๒.
						
					
๓.
						
					
๔.
						
						

ได้ ท.ช.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.
เว้นกรณีลาออก

๘ ระดับ ๑๐
ม.ป.ช.
๑.
						
					
๒.
						
					
๓.
						
					
๔.
						
					
๕.
						
						

ให้เลื่อนชั้นตราได้ตามลำดับทุกปี
จนถึงชั้น ป.ม.
ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ

- ลำดับ ๗-๙
การขอกรณีปีที่
เกษียณอายุ
ราชการ ตาม
ข้อ ๔ หรือข้อ ๕
แล้วแต่กรณี
ให้ขอปีติดกันได้

๘๔๒

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๙ ระดับ ๑๑
ม.ป.ช.
๑.
						
					
๒.
						
					
๓.
						
					
๔.
						
						

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
ได้ ป.ม.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา เว้นกรณี
ลาออก

หมายเหตุ

๘๔๓
บัญชี ๘
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
ร.ง.ม.
- ขอพระราชทานได้เฉพาะ	  ๑. ต้องมีระยะ
						 กรณีพิเศษเท่านั้น
เวลารับราชการ
๒ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
ร.ง.ช.
-				
ติดต่อกันมาแล้ว
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓ สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก ร.ท.ม.
-				
บริบูรณ์ นับตั้งแต่
								
วันเริ่มเข้ารับ
๔ - จ่าสิบตรี พันจ่าตรี						
ราชการ จนถึง
		  พันจ่าอากาศตรี						
วันก่อนวัน
		 - จ่าสิบโท พันจ่าโท
ร.ท.ช.					
พระราชพิธีเฉลิม
		  พันจ่าอากาศโท						
พระชนมพรรษา
		 - จ่าสิบเอก พันจ่าเอก						
ของปีที่จะขอ
		  พันจ่าอากาศเอก						
พระราชทาน
								
ไม่น้อยกว่า
๕ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก
ร.ท.ช.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. ๖๐ วัน ผู้สำเร็จ
		 พันจ่าอากาศเอก			
๒. ได้ ร.ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า การศึกษาจาก
		 อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม. โรงเรียนทหาร
		 พันจ่าเอกพิเศษ			
๓. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ให้นับเวลาราชการ
		 พันจ่าอากาศเอกพิเศษ				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. ตั้งแต่วันขึ้น
					
๔. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ทะเบียนทหาร
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. กองประจำการ
								
ในระหว่างที่
๖ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี บ.ม.
บ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. กำลังศึกษาอยู่
		 เงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๑-๒			
๒. ดำรงตำแหน่ง ร้อยตรี ในโรงเรียน
						 เรือตรี เรืออากาศตรี	  ๒. ลำดับ ๖
						 เงินเดือนระดับ น.๑
ซึ่งกำหนดระยะ
						 ชั้น ๑-๒ มาแล้วไม่น้อยกว่า เวลาเลื่อนชั้นตรา						
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. ๕ ปี หมายถึง

๘๔๔

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๗ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี						
ต้องดำรงตำแหน่ง
		 เงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๓						
ในระดับนั้น ๆ
		 ขึ้นไป หรือ						
รวมเป็นเวลา
		 ------------------------------ จ.ม.
-				
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
		 ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท						
บริบูรณ์ ก่อนวัน
								
พระราชพิธีเฉลิม
-				
พระชนมพรรษา
๘ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก จ.ช.
								
ของปีที่จะขอ
-				
พระราชทาน
๙ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ต.ม.
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
								
๑๐ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ต.ช.
-				  ๓. เกณฑ์การ
								
ขอพระราชทาน
๑๑ พันเอก นาวาเอก 	
ท.ม.
-				
ที่กำหนดไว้ตาม
		 นาวาอากาศเอก						
ชั้นยศ ให้รวมถึง
ว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย
								
๑๒ พันเอก นาวาเอก 	
ท.ช.
		 นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
		 พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
		 นาวาอากาศเอกพิเศษ
๑๓ พันเอก นาวาเอก
ท.ช.
ป.ม.
๑. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของ
		 นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน				 พันเอก นาวาเอก
		 พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ				 นาวาอากาศเอก อัตรา
		 นาวาอากาศเอกพิเศษ				 เงินเดือน พันเอกพิเศษ
						 นาวาเอกพิเศษ
						 นาวาอากาศเอกพิเศษ
					
๒. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
					
๓. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
					
๔. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่เกษียณ
						 อายุราชการ หรือในปีที่
						 เกษียณอายุราชการเท่านั้น

๘๔๕

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑๔ พันเอก นาวาเอก 	
ท.ช. 	
ป.ม.
- ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
		 นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน				 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
		 พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
		 นาวาอากาศเอกพิเศษ
		 - เงินเดือนขั้นต้นของพลตรี,
		  พลเรือตรี, พลอากาศตรี
		 - ดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรม
		  รองผู้บัญชาการกองพล
		  รองผู้บัญชาการกองเรือ และ
		  รองผู้บัญชาการกองพลบิน
		  หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อ
		  อย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่ากับ
		  ตำแหน่งดังกล่าวและเป็น
		  ตำแหน่งคุมกำลัง ตามที่
		  กระทรวงกลาโหมกำหนด
๑๕ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
					
๒. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี
						 ลาออก
๑๖ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.

- ลำดับ ๑๕-๑๗
การขอกรณีปีที่
เกษียณอายุ
ราชการ ตาม
ข้อ ๔ ให้ขอปี
ติดกันได้

๘๔๖

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

				
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 แต่ไม่เกิน ม.ว.ม.เว้นกรณี
						 ลาออก
๑๗ พลเอก พลเรือเอก 	
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
		 พลอากาศเอก				 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์
						 ขอ ม.ป.ช.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ

๘๔๗
บัญชี ๙
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ สิบตำรวจตรี
ร.ง.ม.
- ขอพระราชทานได้เฉพาะ	  ๑. ต้องมีระยะ
						 กรณีพิเศษเท่านั้น
เวลารับราชการ
๒ สิบตำรวจโท
ร.ง.ช.
-				
ติดต่อกันมาแล้ว
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่
๓ สิบตำรวจเอก
ร.ท.ม.
-				
								
เข้ารับราชการ
๔ - จ่าสิบตำรวจ
ร.ท.ช.					
จนถึงวันก่อนวัน
		  						
พระราชพิธีเฉลิม
๕ - จ่าสิบตำรวจ อัตราเงินเดือน			
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. พระชนมพรรษา
		  จ่าสิบตำรวจพิเศษ
ร.ท.ช.
จ.ม.
๒. ได้ ร.ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ของปีที่จะขอ
		 - นายดาบตำรวจ				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม. พระราชทาน
		  			
๓. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. ๖๐ วัน ส่วน
					
๔. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ผู้สำเร็จการศึกษา
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. จากโรงเรียน
								
ตำรวจให้นับ
๖. ร้อยตำรวจตรี
บ.ม.
บ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. เวลาราชการ
		 เงินเดือนระดับ ส.๑ ชั้น ๑-๒			
๒. ดำรงตำแหน่ง ร้อยตำรวจตรี ตั้งแต่วันเริ่ม
						 เงินเดือนระดับ ส.๑ ชั้น ๑-๒ เข้ารับราชการ
						 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตำรวจ ในระหว่าง
						 บริบูรณ์ขอ บ.ช.
ที่กำลังศึกษา
								
อยู่ในโรงเรียน
๗ ร้อยตำรวจตรี						  ๒. ลำดับ ๖
		 เงินเดือนระดับ ส.๑ ชั้น ๓						
ซึ่งกำหนดระยะ
		 ขึ้นไป หรือ						
เวลาการเลื่อน
		 ------------------------------ จ.ม.
-				
ชั้นตรา ๕ ปี
		 ร้อยตำรวจโท						
หมายถึงต้อง

๘๔๘

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๘ ร้อยตำรวจเอก
จ.ช.
-				
ดำรงตำแหน่ง
								
ในระดับนั้น ๆ
๙ พันตำรวจตรี
ต.ม.
-				
รวมเป็นเวลา
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๐ พันตำรวจโท
ต.ช.
-				
บริบูรณ์ ก่อนวัน
								
พระราชพิธีเฉลิม
๑๑ พันตำรวจเอก
ท.ม.
-				
พระชนมพรรษา
								
ของปีที่จะขอ
๑๒ พันตำรวจเอก
ท.ช.
-				
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
		 อัตราเงินเดือน พันตำรวจเอก						
		 พิเศษ
					  ๓. เกณฑ์การ
								
ขอพระราชทาน
๑๓ พันตำรวจเอก 	
ท.ช.
ป.ม.
๑. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของ ที่กำหนดไว้ตาม
		 อัตราเงินเดือน พันตำรวจเอก				 พันตำรวจเอก อัตรา
ชั้นยศ ให้รวมถึง
		 พิเศษ				 เงินเดือน พันตำรวจเอก ว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย
						 พิเศษ
๒. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
					
๓. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
					
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๔. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่เกษียณ
					
						 อายุราชการ หรือในปีที่
						 เกษียณอายุราชการเท่านั้น
๑๔ พลตำรวจตรี
ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า - ลำดับ ๑๔-๑๖
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. การขอกรณีปีที่
					
๒. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เกษียณอายุ
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. ราชการ ตาม
					
๓. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ข้อ ๔ ให้ขอปี
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ติดกันได้
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี
						 ลาออก

๘๔๙

ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑๕ พลตำรวจโท
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณี
						 ลาออก
๑๖ พลตำรวจเอก
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
					
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
						 ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
						 เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ

๘๕๐
บัญชี ๑๐
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตุลาการ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ข้าราชการตุลาการ ชั้น ๑
ต.ม.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. - ต้องมีระยะ
					
๒. ได้ ต.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เวลารับราชการ
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. ติดต่อกันมาแล้ว
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒ ข้าราชการตุลาการ ชั้น ๒
ต.ช.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. บริบูรณ์ นับ
					
๒. ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ตั้งแต่วันเริ่ม
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. เข้ารับราชการ
								
จนถึงวันก่อน
๓ ข้าราชการตุลาการ ชั้น ๓
ท.ม.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. วันพระราชพิธี
					
๒. ได้ ท.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เฉลิมพระชนม
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. พรรษาของปีที่
					
๓. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า จะขอพระราชทาน
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. ไม่น้อยกว่า
					
๔. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๕. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔ ข้าราชการตุลาการ ชั้น ๔-๖
ท.ช.
ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
					
๓. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๔. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๕. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.

๘๕๑

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๕ ข้าราชการตุลาการชั้น ๗ 	
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
		 ขึ้นไป				 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ

๘๕๒
บัญชี ๑๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการอัยการ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๑
ต.ม.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. - ต้องมีระยะ
					
๒. ได้ ต.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เวลารับราชการ
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. ติดต่อกันมาแล้ว
								
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๒
ต.ช.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. บริบูรณ์ นับ
					
๒. ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ตั้งแต่วันเริ่ม
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. เข้ารับราชการ
								
จนถึงวันก่อน
๓ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๓
ท.ม.
ป.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. วันพระราชพิธี
					
๒. ได้ ท.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า เฉลิมพระชนม
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. พรรษาของปีที่
					
๓. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า จะขอพระราชทาน
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. ไม่น้อยกว่า
					
๔. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๔ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๔
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
					
๓. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๔. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๕ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๕-๖
ท.ช.
ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.

๘๕๓

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

				
๓. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๔. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๕. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๖ ข้าราชการอัยการ ชั้น ๗ 	
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
		 ขึ้นไป				 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
					
๒. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๓. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.											

หมายเหตุ

๘๕๔
บัญชี ๑๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ กรรมการสุขาภิบาล
ร.ง.ม.
ร.ง.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทานตาม - ต้องดำรง
						 ตำแหน่ง		
ตำแหน่งใด
๒ สมาชิกสภาเมืองพัทยา
บ.ม.
ต.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน ตำแหน่งหนึ่งหรือ
						 ชั้นตรา ตามลำดับชั้นตรา หลายตำแหน่ง
๓ สมาชิกสภาเทศบาลนคร,
บ.ม.
ต.ช.		 โดยเว้นระยะเวลา
ติดต่อกันมา
		 เมือง, ตำบลและเทศมนตรี				 ๒.๑ ดำรงตำแหน่งลำดับ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
							 ๑-๑๒ ตำแหน่งใด บริบูรณ์ หรือได้
๔ สมาชิกสภาจังหวัด
บ.ม.
ต.ช.			 ตำแหน่งหนึ่ง หรือ ดำรงตำแหน่งใด
							 หลายตำแหน่ง
ตำแหน่งหนึ่งหรือ
๕ นายกเทศบาลตำบล
จ.ม.
ต.ช.			 ต่อเนื่องกันเป็นเวลา หลายตำแหน่ง
							 ไม่น้อยกว่า ๓ ปี มาแล้ว มีเวลา
๖ นายกเทศบาลเมือง
จ.ม.
ท.ม.			 บริบูรณ์
รวมกันไม่น้อย
						 ๒.๒ ดำรงตำแหน่งลำดับ กว่า ๕ ปีบริบูรณ์
๗ นายกเทศบาลนคร
จ.ม.
ท.ช.			 ๑-๑๒ ตำแหน่งใด นับแต่วันที่ได้
							 ตำแหน่งหนึ่ง หรือ ดำรงตำแหน่ง
๘ นายกเมืองพัทยา
จ.ม.
ท.ช.			 หลายตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันก่อนวัน
							 มีเวลารวมกันไม่น้อย พระราชพิธีเฉลิม
๙ ประธานสภาเทศบาลตำบล
จ.ม.
ต.ช.			 กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ พระชนมพรรษา
									
ของปีที่จะขอ
๑๐ ประธานสภาเทศบาลเมือง
จ.ม.
ท.ม.					
พระราชทาน
									
ไม่น้อยกว่า
๑๑ ประธานสภาเทศบาลนคร
จ.ม.
ท.ช.					
๖๐ วัน
๑๒ ประธานสภาจังหวัด

จ.ม.

ท.ช.

๘๕๕
บัญชี ๑๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ร.ง.ม.
ร.ท.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทานตาม - ต้องดำรง
		 กำนัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน				 ตำแหน่ง		
ตำแหน่งใด
		 กรรมการสภาตำบลผู้ทรง			
๒. ขอพระราชทานเลื่อน ตำแหน่งหนึ่งหรือ
		 คุณวุฒ				
ิ
ชั้นตรา ตามลำดับชั้นตรา หลายตำแหน่ง
						 โดยเว้นระยะเวลา
ติดต่อกันมา
๒ ผู้ใหญ่บ้าน
ร.ง.ม.
บ.ช.		 ๒.๑ ดำรงตำแหน่งลำดับ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
							 ๑-๓ ตำแหน่งใด บริบูรณ์ หรือได้
๓ กำนัน
ร.ท.ม.
จ.ช.			 ตำแหน่งหนึ่งหรือ ดำรงตำแหน่งใด
							 หลายตำแหน่ง
ตำแหน่งหนึ่งหรือ
							 ต่อเนื่องกันมา
หลายตำแหน่ง
							 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า มาแล้ว มีเวลา
							 ๓ ปีบริบูรณ์
รวมกันไม่น้อย
						 ๒.๒ ดำรงตำแหน่งลำดับ กว่า ๕ ปีบริบูรณ์
							 ๑-๓ ตำแหน่งใด นับแต่วันที่ได้
							 ตำแหน่งหนึ่งหรือ ดำรงตำแหน่ง
							 หลายตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันก่อนวัน
							 มีเวลารวมกันไม่น้อย พระราชพิธีเฉลิม
							 กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ พระชนมพรรษา
									
ของปีที่จะขอ
									
พระราชทาน
									
ไม่น้อยกว่า
									
๖๐ วัน

๘๕๖
บัญชี ๑๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ
หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น ๆ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ หัวหน้าแผนก
บ.ม.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทานตาม	  ๑. ต้องปฏิบัติ
						 ตำแหน่ง		
งานติดต่อกันมา
๒ ผู้อำนวยการกองหรือ
บ.ช.
จ.ช.
๒. การขอพระราชทานเลื่อน เป็นเวลาไม่น้อย
		 หัวหน้ากอง				 ชั้นตรา เว้นระยะเวลา กว่า ๘ ปีบริบูรณ์
						 ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม
๓ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้อำนวย จ.ม.
ต.ม.		 ตามลำดับถึงเกณฑ์
จ้างจนถึงวันก่อน
		 การ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือ				 ชั้นสูงสุดของตำแหน่ง วันพระราชพิธี		
		 หัวหน้าฝ่าย			
๓. ลำดับที่ ๕ ได้ ท.ช. ๓ ปี เฉลิมพระชนม
						 ขอ ป.ม.		
พรรษาของปีที่
๔ รองผู้ว่าการ รองผู้อำนวยการ จ.ช.
ท.ช.					
จะขอพระราชทาน		
		 หรือผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหาร							
ไม่น้อยกว่า		
		 สูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น							
๖๐ วัน
									  ๒. จะต้อง
๕ ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ หรือ
ต.ม.
ป.ม. 					
ดำรงตำแหน่ง
		 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด							
หัวหน้าแผนก				
		 ของรัฐวิสาหกิจนั้น							
หรือตำแหน่ง									
									
เทียบเท่า ซึ่งเป็น
									
ตำแหน่งบังคับ
									
บัญชา หรือ
									
ผู้ปกครองขึ้นไป
									  ๓. หัวหน้า
									
แผนกเริ่มขอ
									
พระราชทานต้อง
									
ดำรงตำแหน่ง
									
มาแล้วไม่น้อยกว่า									
									
๕ ปีบริบูรณ์

๘๕๗
บัญชี ๑๕
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจำ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับเงิน
บ.ม.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.	  ๑. ต้องปฏิบัติ
		 ค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือน			
๒. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า งานติดต่อกันมา
		 ขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. เป็นระยะเวลา
		 ระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของ			
๓. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๘ ปี
		 อัตราเงินเดือนข้าราชการ				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. บริบูรณ์ นับตั้งแต่		
		 พลเรือน ระดับ ๖							
วันเริ่มจ้างจนถึง
									
วันก่อนวัน
๒ ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้าง บ.ช.
จ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. พระราชพิธีเฉลิม
		 ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ			
๒. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า พระชนมพรรษา
		 ของข้าราชการพลเรือน 				 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. ของปีที่จะขอ
		 ระดับ ๖ ขึ้นไป			
๓. ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า พระราชทาน
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. ไม่น้อยกว่า
									
๖๐ วัน
									  ๒. ต้องเป็น
									
ลูกจ้างประจำ
									
ของส่วนราชการ
									
ตามระเบียบ
									
กระทรวงการคลัง								
									
ว่าด้วยลูกจ้าง
									
ประจำของ
									
ส่วนราชการ
									
และหมายความ
									
รวมถึงลูกจ้าง
									
ประจำของ
									
ราชการส่วน
									
ท้องถิ่นเมือง
									
พัทยา และ
									
กรุงเทพมหานคร

๘๕๘
บัญชี ๑๖
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
หมายเหตุ
ลำดับ
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
๑ ดะโต๊ะยุติธรรม
ต.ช.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. - ต้องดำรง
					
๒. ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ตำแหน่งดะโต๊ะ
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. ยุติธรรมติดต่อ
									
กันมาแล้วไม่
									
น้อยกว่า ๕ ปี
									
บริบูรณ์ นับ
									
ตั้งแต่วันที่ทรง
									
พระกรุณาโปรด
									
เกล้า ฯ ให้ดำรง
									
ตำแหน่ง จนถึง
									
วันก่อนวัน
									
พระราชพิธีเฉลิม
									
พระชนมพรรษา
									
ของปีที่จะขอ
									
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐วัน
									
๒ ผู้พิพากษาสมทบ
จ.ม.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
					
๒. เลื่อนตามลำดับชั้นตรา
						 โดยมีระยะเวลาดำรง
						 ตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
						 ในการขอพระราชทาน
						 แต่ละชั้นตราไม่น้อยกว่า
						 ๔ ปีบริบูรณ์ ก่อนวัน
						 พระราชพิธีเฉลิมพระชนม
						 พรรษาของปีที่จะขอ
						 พระราชทานไม่น้อยกว่า
						 ๖๐ วัน		
									
									
									
									
									

- ต้องดำรง
ตำแหน่งผู้พิพากษา						
สมทบมาเป็น
เวลารวมกันไม่
น้อยกว่า ๔ ปี
บริบูรณ์ นับ
ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ ให้ดำรง
ตำแหน่ง จนถึง
วันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐วัน

๘๕๙

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

								
แต่ไม่หมายความ
									
ถึงลูกจ้างเงินทุน
									
หมุนเวียน
									  ๓. ต้องเป็น
									
ลูกจ้างประจำ
									
ที่มีชื่อและ
									
ลักษณะงานเป็น
									
ลูกจ้างโดยตรง
									
หมวดฝีมือ หรือ
									
ลูกจ้างประจำ
									
ที่มีชื่อ และ
									
ลักษณะเหมือน
									
ข้าราชการ

๘๖๐
บัญชี ๑๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ระดับ ๑
ร.ง.ช.
ร.ท.ช.
- ขอพระราชทานได้เฉพาะ	  ๑. ต้องปฏิบัติงาน
						 กรณีพิเศษเท่านั้น
ติดต่อกันมาเป็น
								
เวลาไม่น้อยกว่า
๒ ระดับ ๒
บ.ม.
บ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๕ ปีบริบูรณ์ นับ
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๒ มาแล้ว ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
						 ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. จนถึงวันก่อนวัน
								
พระราชพิธีเฉลิม
๓ ระดับ ๓
จ.ม.
จ.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ หรือ
พระชนมพรรษา
		 ------------------				 ระดับ ๔ เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. ของปีที่จะขอ
		 ระดับ ๔			
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ และหรือ พระราชทานไม่
						 ระดับ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี น้อยกว่า ๖๐ วัน
						 บริบูรณ์ ขอ จ.ช.	  ๒. ลำดับ ๒-๕
								
ซึ่งกำหนดระยะ
๔ ระดับ ๕
ต.ม.
ต.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือ
เวลาเลื่อนชั้นตรา
		 ------------------				 ระดับ ๖ เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. ๕ ปี หมายถึงต้อง
		 ระดับ ๖			
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ และหรือ ดำรงตำแหน่งใน
						 ระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ระดับนั้น ๆ รวม
						 บริบูรณ์ ขอ ต.ช.
เป็นเวลาไม่น้อย
								
กว่า ๕ ปีบริบูรณ์
๕ ระดับ ๗-๑๐
ท.ม.
ท.ช.
๑. ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ หรือ
ก่อนวันพระราช
						 ระดับ ๘ หรือระดับ ๙ หรือ
พิธีเฉลิมพระชนม
						 ระดับ ๑๐ เริ่มขอพระราชทาน พรรษาของปีที่
						 ท.ม.		
จะขอพระราชทาน
					
๒. ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และหรือ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
						 ระดับ ๘ และหรือระดับ ๙ และ
						 หรือระดับ ๑๐ มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.

๘๖๑
บัญชี ๑๘
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลัษณะพิเศษ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ประจำแผนก หรือ
บ.ม.
จ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทานตาม
		 ตำแหน่งเทียบเท่า				 ตำแหน่ง		
					
๒. การขอพระราชทาน
๒ หัวหน้าแผนก หรือ
บ.ช.
ต.ม.		 เลื่อนชั้นตรา เว้นระยะ
		 ตำแหน่งเทียบเท่า				 เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
						 บริบูรณ์ตามลำดับ จนถึง
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
จ.ม.
ต.ช.		 เกณฑ์ชั้นสูงสุดของ
		 อาจารย์				 ตำแหน่ง		
									
๔ - ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี จ.ช.
ท.ม.					
		  รองผู้อำนวยการศูนย์							
		  รองผู้อำนวยการสถาบัน							
		  หัวหน้าภาควิชา
		  หรือตำแหน่งเทียบเท่า
		 - รองศาสตราจารย์
๕ - รองอธิการบดี คณบดี
		  ผู้อำนวยการสถาบัน
		  ผู้อำนวยการศูนย์ หรือ
		  ตำแหน่งเทียบเท่า
		 - ศาสตราจารย์

ต.ม.

ท.ช.

๖
		

ต.ช.

ป.ม.

อธิการบดี หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า

หมายเหตุ
- ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ นับ
ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน

๘๖๒
บัญชี ๑๙
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ลำดับ
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
๑ ราชบัณฑิต
บ.ม.
ม.ป.ช. ๑. ได้รับพระราชทานเครื่องราช
						 อิสริยาภรณ์ครั้งหลังสุด
						 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
					
๒. นับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
						 ในตำแหน่งกรรมการมาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
					
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา ตาม
						 ลำดับ ม.ป.ช. เว้นชั้นตราละ
						 ๕ ปี
๒ กรรมการตามกฎหมาย
บ.ม.
ม.ป.ช. ๑. ได้รับพระราชทานเครื่องราช
		 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ				 อิสริยาภรณ์ครั้งหลังสุด
		 แต่งตั้ง				 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
					
๒. นับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
						 ในตำแหน่งกรรมการมาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
					
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา ตาม
						 ลำดับ ม.ป.ช. เว้นชั้นตราละ
						 ๕ ปี
๓ อนุกรรมการในคณะกรรมการ บ.ม.
ม.ป.ช. ๑. ได้รับพระราชทานเครื่องราช
		 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ				 อิสริยาภรณ์ครั้งหลังสุด
		 แต่งตั้งตามกฎหมาย				 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
					
๒. นับเวลาที่ปฏิบัติงานใน
						 ตำแหน่งอนุกรรมการมาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
					
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา
						 ตามลำดับ
						 ๓.๑ ตั้งแต่ บ.ม.-ป.ม. ระยะเวลา
							 เลื่อนชั้นตรา ๆ ละ ๕ ปี
						 ๓.๒ ตั้งแต่ ป.ม.-ม.ว.ม. ระยะเวลา
							 เลื่อนชั้นตรา ๆ ละ ๘ ปี
						 ๓.๓ ตั้งแต่ ม.ว.ม.-ม.ป.ช. ระยะ
							 เวลาเลื่อนชั้นตรา ๑๐ ปี

หมายเหตุ

๘๖๓
บัญชี ๒๐
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ เอกอัครราชทูต
ป.ช.
ลำดับที่ ๑-๘		
- ลำดับที่ ๑-๘
					
๑. เป็นผู้แทนทางการทูตของ หมายถึงผู้ดำรง
ตำแหน่งเทียบเท่า 				
๒ อัครราชทูต
ป.ม.
-		 ต่างประเทศ
๒. รับตำแหน่งประจำประเทศ ด้วย การขอ
					
๓ อุปทูต
ท.ช.
-		 ไทยไม่น้อยกว่า ๒ ปี 	 พระราชทาน
						 และใกล้จะพ้นตำแหน่งไป ให้เป็นหน้าที่ของ
๔ อัครราชทูตที่ปรึกษาประจำ
ท.ช.
-		 เว้นแต่ผู้แทนทางการทูต กระทรวงการ
		 สถานเอกอัครราชทูต				 ฝ่ายทหารจะมีเวลาอยู่ใน ต่างประเทศ
						 ตำแหน่งน้อยกว่า ๒ ปี - กรณีชาว
๕ ที่ปรึกษาประจำสถาน
ท.ม.
-		 แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  	 ต่างประเทศรับ		
ราชการไทยหรือ
		 เอกอัครราชทูต				 จะดำเนินการขอ
						 พระราชทานเครื่องราช เป็นลูกจ้างรัฐบาล
๖ เลขานุการเอก
ต.ช.
-		 อิสริยาภรณ์ให้ก็ได้
ไทยให้ถือปฏิบัติ
					
ลำดับที่ ๙		
โดยอนุโลมตาม
๗ เลขานุการโท
จ.ช.
- เป็นหน้าที่ของกระทรวง ระเบียบว่าด้วย
						 ทบวง กรม เกี่ยวข้อง ข้าราชการไทย
๘ เลขานุการตรี
บ.ช.
-		 มากที่สุดพิจารณาเสนอขอ การขอพระราช
						 พระราชทาน โดยขอให้ ทานให้เป็นหน้าที่
๙ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือ
บ.ม.
ป.ช.		 กระทรวงการต่างประเทศ ของกระทรวง
		 ข้าราชการของรัฐบาล				 พิจารณาความเหมาะสม ทบวง กรม
		 ต่างประเทศหรือองค์การ				 ของชั้นตราก่อนเสนอขอ ที่เกี่ยวข้อง
		 ระหว่างประเทศ				 พระราชทานไปยังสำนัก - กรณีเป็นผู้แทน
						 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทางการทูตฝ่าย
					
ลำดับที่ ๑๐-๑๒
ทหาร ซึ่งมียศ
๑๐ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์
ต.ม.
๑. เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ทหาร ให้ถือ						
						 ปฏิบัติงานดีเด่น หรือกระทำ ปฏิบัติโดยอนุโลม
						 ความดีความชอบเป็น ตามระเบียบ
						 ประโยชน์ยิ่งแก่ทาง
ว่าด้วยการขอ						
						 ราชการไทยและ
พระราชทาน
						 ประเทศไทย
เครื่องราช ฯ

๘๖๔

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑๑ กงสุลกิตติมศักดิ์
จ.ม.
๒. ดำรงตำแหน่งกงสุล
						 กิตติมศักดิ์ไทยมาแล้ว
						 ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๒ รองกงสุลกิตติมศักดิ์
บ.ช.
๓. กรณีที่กระทรวงการต่าง
						 ประเทศเห็นควรเสนอขอ
						 พระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ให้เป็นพิเศษ จากชั้นตรา
						 ที่กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ต้อง
						 เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปี และให้ขอพระราชทาน
						 เลื่อนอีก ๑ ชั้นตรา จากที่
						 เคยได้รับพระราชทาน
						 ครั้งสุดท้าย
									
									
									
									
									
									

หมายเหตุ
สำหรับข้าราชการ				
ไทยโดยอนุโลม
และพิจารณา
ความดีความชอบ
ต่อราชการไทย
ประกอบ ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจ
และการขอ
พระราชทาน
ของกระทรวง
กลาโหม โดยให้
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
พิจารณาตาม
ความเหมาะสม
ของชั้นตราที่
กระทรวงกลาโหม
เสนอขอพระ
ราชทานก่อน

๘๖๕
บัญชี ๒๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ คู่สมรสองคมนตรี

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ประธานองคมนตรี
ป.ม.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ม.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ม.ว.ม.
๒ องคมนตรี
ท.ช.
ป.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ป.ช.

หมายเหตุ

๘๖๖
บัญชี ๒๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ คู่สมรสรัฐมนตรี

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ นายกรัฐมนตรี
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ม.ว.ม.
๒ รองนายกรัฐมนตรี
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช. แล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือ ต.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
		 ทบวง หรือรัฐมนตรีประจำ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
		 สำนักนายกรัฐมนตรี				 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช. แล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
					
๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
		 หรือทบวง			
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
						 ชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับ
						 ถึง ป.ม.

หมายเหตุ

๘๖๗
บัญชี ๒๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา (บางตำแหน่ง)

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ประธานรัฐสภา
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ท.ช.
ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
		 หรือประธานวุฒิสภา			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ช.
					
๓. ได้ ป.ช. แล้วไม่น้อยกว่า
						 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
		 หรือรองประธานวุฒิสภา			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.

หมายเหตุ

๘๖๘
บัญชี ๒๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ คู่สมรสผู้ดำรงตำแหน่ง
๒๔.๑ คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
		 หรือสมาชิกวุฒิสภา			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

๒๔.๒ คู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 	
ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
		 หรือหัวหน้าส่วนราชการ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 ที่เทียบเท่า				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
					
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
						 ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น ๒ ปี
						 ตามลำดับถึง ป.ม.
๒
		
		

รองปลัดกระทรวง รองปลัด
จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
ทบวง หรือรองหัวหน้า			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ส่วนราชการตามข้อ ๑				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

๓
		
		

อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ
จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
ที่มีฐานะเป็นกรม หรือ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
เทียบเท่า				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

หมายเหตุ

๘๖๙
๒๔.๓ คู่สมรสข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ นายทหารยศพลเอก 	
ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
		 พลเรือเอก พลอากาศเอก			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
		 เหล่าทัพ			
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
						 ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น ๒ ปี
						 ตามลำดับถึง ป.ม.
๒ นายทหารยศพลเอก
จ.ม.
ท.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
		 พลเรือเอก พลอากาศเอก			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 ที่ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะ				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
		 เป็นการบังคับบัญชาตาม			
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
		 กฎหมาย				 ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น ๒ ปี
						 ขอ ท.ช.
๓
		
		
		

นายทหารยศพลโท พลเรือโท จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
พลอากาศโท ที่ดำรงตำแหน่ง			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับ				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
บัญชาตามกฎหมาย

๔
		
		

นายทหารยศพลตรี พลเรือตรี บ.ช.
ต.ช.
๑. เริ่มต้นขอพระราชทาน บ.ช.
พลอากาศตรี ที่ดำรงตำแหน่ง			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
เจ้ากรม				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ต.ช.

หมายเหตุ

๘๗๐
๒๔.๔ คู่สมรสข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ อธิบดีกรมตำรวจ
ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
					
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ตามลำดับถึง ป.ม.
๒ พลตำรวจเอก ที่ดำรงตำแหน่ง จ.ม.
ท.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
		 ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 บัญชาตามกฎหมาย				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
					
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ขอ ท.ช.
๓
		
		

พลตำรวจโท ที่ดำรงตำแหน่ง จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
บัญชาตามกฎหมาย				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

หมายเหตุ

๘๗๑
๒๔.๕ คู่สมรสข้าราชการตุลาการ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑ ประธานศาลฎีกา
ท.ช.
ป.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.		 - ปลัดกระทรวง
					
๒. การขอพระราชทานเลื่อน		 ยุติธรรมอาจ
						 ชั้นตราต้องเว้น ๒ ปี 		 ขอในฐานะ
						 ตามลำดับถึง ป.ช.		 ปลัดกระทรวง
										 หรือชั้นของ
๒ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.		 ตุลาการก็ได้
		 รองประธานศาลฎีกา หรือ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
		 ภาค			
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ตามลำดับถึง ป.ม.
๓ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
จ.ม.
ท.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
		 หรือรองอธิบดีผู้พิพากษา			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
		 ศาลอุทธรณ์ หรือรองอธิบดี				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
		 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค			
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ขอ ท.ช.
๔
		
		

อธิบดีผู้พิพากษาภาค
จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค หรือ			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น				 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.

๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด บ.ช.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ต.ช.

๘๗๒
๒๔.๖ คู่สมรสข้าราชการอัยการ

ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑ อัยการสูงสุด
ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
					
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่
						 ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น
						 ๒ ปี ตามลำดับถึง ป.ม.
๒ รองอัยการสูงสุด
จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
					
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
๓ อัยการพิเศษฝ่าย หรืออัยการ บ.ช.
ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
		 พิเศษประจำเขต			
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
						 ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ต.ช.

หมายเหตุ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว า “ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ว า ด วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบัญชี ๑๒ และบัญชี ๑๓ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ กและเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตามบัญชี ๑๒ และบัญชี ๑๓
ทายระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ให เ พิ่ ม บั ญ ชี ๓๙ ถึ ง บั ญ ชี ๔๔ ท า ยระเบี ย บนี้ เป น บั ญ ชี ท า ยระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ขอ ๕ เพื่ อ ประโยชน ใ นการนั บ ระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่ อ งราช
อิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย
ตามบัญชี ๔๑ ใหนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือระยะเวลาในการไดรับเงิน เดือนของ
ขาราชการระดับตาง ๆ กอ นมีการปรับเปลี่ย นโครงสรางตําแหนงของขาราชการใหมเมื่อวัน ที่

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ มานับรวมเปนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือระยะเวลาในการไดรับ
เงินเดือนของขาราชการผูนั้นตามบัญชี ๔๑ ดวย
ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

บัญชี 12
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

องคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

ร.ท.ช.

จ.ช.

2

กรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ท.ม.

จ.ม.

3

เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ง.ช.

บ.ม.

4

ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

ร.ท.ช.

จ.ม.

5

รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ท.ม.

จ.ม.

6

เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ง.ม.

บ.ม.

7

สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

ร.ง.ช.

บ.ช.

ต.ม.

ป.ม.

8

องคการบริหารสวนจังหวัด
นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด

9

รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด

จ.ช.

ท.ม.

10

ที่ปรึกษานายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

บ.ม.

จ.ม.

11

เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

บ.ม.

จ.ช.

12

ประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด

ต.ม.

ท.ช.

13

รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด

จ.ช.

ท.ม.

14

สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด

จ.ม.

ท.ม.

1. ตองดํารงตําแหนงใด
1. เริ่มขอพระราชทาน
ตําแหนงหนึ่งหรือ
ตามตําแหนง
หลายตําแหนงติดตอกันมา
2. ขอพระราชทานเลื่อน
ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ชั้นตราตามลําดับชั้นตรา
โดยเวนระยะเวลา
หรือไดดํารงตําแหนงใด
2.1 ดํารงตําแหนงลําดับ
ตําแหนงหนึ่งหรือ
1-7, 9-14, 16-25,
หลายตําแหนงมาแลว
27-45 และ 46
มีเวลารวมกันไมนอยกวา
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
5 ปบริบูรณ นับแต
หรือหลายตําแหนง
วันที่ไดดํารงตําแหนงจนถึง
ตอเนื่องกันเปนเวลา
วันกอนวันพระราชพิธี
ไมนอยกวา 3 ป
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
บริบูรณ
ปที่จะขอพระราชทาน
2.2 ดํารงตําแหนงลําดับ
ไมนอยกวา 60 วัน ยกเวน
1-7, 9-14, 16-25,
ลําดับ 8, 15 และ 26
27-45 และ 46
2. ลําดับ 3, 6, 10-11,
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
17-20, 24-25, 28-29,
35-36, 42 และ 43
หรือหลายตําแหนง
ใหขอไดเฉพาะผูมีตําแหนง
ไมตอเนื่องกัน มีเวลา
ตามกฎหมายนั้น ๆ เทานั้น
รวมกันไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ
3. ลําดับ 3, 6, 10-11,
2.3 ตําแหนงลําดับ 8, 15
17-20, 24-25, 28-29,
และ 26 ขอพระราชทาน
35-36, 42 และ 43
ต.ม. – ท.ม. ทุกป ,
กรณีมีผูดํารงตําแหนง
ท.ม. – ป.ม. ปเวนป
หลายคน ใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น

-2–

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

15

เมืองพัทยา
นายกเมืองพัทยา

ต.ม.

ป.ม.

16

รองนายกเมืองพัทยา

จ.ช.

ท.ม.

17

ประธานที่ปรึกษา
นายกเมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ม.

18

ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

บ.ม.

บ.ช.

19

เลขานุการนายกเมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ช.

20

ผูชวยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ม.

21

ประธานสภาเมืองพัทยา

ต.ม.

ท.ช.

22

รองประธานสภาเมืองพัทยา

จ.ช.

ท.ม.

23

สมาชิกสภาเมืองพัทยา

จ.ม.

ท.ม.

24

เลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ช.

25

ผูชวยเลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ม.

ต.ม.

ป.ม.

26

เทศบาล
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

27

รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

จ.ช.

ท.ม.

28

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

บ.ม.

จ.ม.

29

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

บ.ม.

จ.ช.

30

ประธานสภาเทศบาลนคร

ต.ม.

ท.ช.

31

รองประธานสภาเทศบาลนคร

จ.ช.

ท.ม.

32

สมาชิกสภาเทศบาลนคร

จ.ม.

ท.ม.

33

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

จ.ช.

ท.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

-3-

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

34

รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง

จ.ม.

ต.ช.

35

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง

บ.ม.

บ.ช.

36

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง

บ.ม.

จ.ม.

37

ประธานสภาเทศบาลเมือง

จ.ช.

ท.ม.

38

รองประธานสภาเทศบาลเมือง

จ.ม.

ต.ช.

39

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

บ.ช.

ต.ช.

40

นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบล

จ.ม.

ท.ม.

41

รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบล

บ.ช.

ต.ม.

42

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบล

บ.ม.

บ.ช.

43

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบล

บ.ม.

บ.ช.

44

ประธานสภาเทศบาลตําบล

จ.ม.

ต.ช.

45

รองประธานสภาเทศบาล
ตําบล

บ.ช.

ต.ม.

46

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

บ.ม.

ต.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

บัญชี 13
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

แพทยประจําตําบล
สารวัตรกํานัน
หรือผูชวยผูใหญบาน
กรรมการสภาตําบล
ผูทรงคุณวุฒิ

ร.ง.ช.

ร.ท.ช.

2

ผูใหญบาน

ร.ง.ช.

บ.ช.

3

กํานัน

ร.ท.ช.

จ.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน
ตามตําแหนง
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ตามลําดับชั้นตรา โดยเวน
ระยะเวลา
2.1 ดํารงตําแหนง
ลําดับ 1-3 ตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนง
ตอเนื่องกันเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ
2.2 ดํารงตําแหนง
ลําดับ 1-3 ตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนง
มาแลวมีเวลารวมกัน
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ

- ตองดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง
หรือหลายตําแหนง
ติดตอกันมาไมนอยกวา
3 ปบริบูรณหรือ
ไดดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง
หรือหลายตําแหนง
มาแลวมีเวลารวมกัน
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
นับแตวันที่ไดดํารง
ตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน

บัญชี 39
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ทุกป

2

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ป.ม.

ม.ป.ช.

3

ที่ปรึกษาประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ท.ม.

ป.ช.

4

ที่ปรึกษาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

5

เลขานุการประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

6

เลขานุการตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป
1. ท.ม. – ป.ม. ปเวนป
2. ป.ม. 3 ป ขอ ป.ช.

1. ลําดับ 1 – 2
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 3 – 6
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 3 – 6
กรณีมีผูดํารงตําแหนง
หลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น
4. ลําดับ 3
การเริ่มตนขอพระราชทาน
ชั้นสายสะพายจะตองดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษา ฯ มาแลว
ครบ 1 ป (12 เดือน)
ของปที่จะขอพระราชทาน

บัญชี 40
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

2

ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

ป.ม.

ม.ป.ช.

3

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ป.ม.

ม.ป.ช.

4

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
เลขานุการประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
เลขานุการกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
เลขานุการผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน

ท.ม.

ป.ม.

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

5
6
7

ทุกป
1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป
1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป
ปเวนป

1. ลําดับ 1 – 3
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา
90 วัน นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 4 – 7
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา
120 วัน นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนงจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 4 – 7
กรณีมีผูดํารงตําแหนง
หลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น
4. ลําดับ 4
การเริ่มตนขอพระราชทาน
ชั้นสายสะพายจะตองดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษา ฯ
มาแลว ครบ 1 ป
(12 เดือน) ของปที่จะ
ขอพระราชทาน

บัญชี 41
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง

ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

บ.ม.

จ.ช.

2

ระดับชํานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

3

ระดับอาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.

4

ระดับทักษะพิเศษ

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.

หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
รับราชการติดตอกัน
2. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา
มาแลวไมนอยกวา
ของระดับชํานาญงาน และ
5 ปบริบูรณ นับตั้งแต
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช.
วันเริม่ เขารับราชการ
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
จนถึงวันกอนวัน
ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม.
พระราชพิธี
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
ของระดับชํานาญงาน และ
พระราชทาน
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
ไมนอยกวา 60 วัน
10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช.
2. ลําดับ 4, 8 - 10
และ 12 - 15
การขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ 4 หรือขอ 5
แลวแตกรณี
ใหขอปติดกันได
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.

-2-

ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

5

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ

ต.ม.

-

6

ระดับชํานาญการ

ต.ช.

ท.ช.

7

ระดับชํานาญการพิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

8

ระดับเชี่ยวชาญ

-

ม.ว.ม.

9

ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
13,000 บาท

-

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษ ขอ ท.ม.
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก
1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

-3-

ลําดับ
10

ระดับตําแหนง
ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
15,600 บาท

11

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

12

ระดับสูง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

ท.ช.

ป.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง และ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

ประเภทบริหาร
13

ระดับตน

หมายเหตุ
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

14

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
14,500 บาท

15

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
21,000 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

บัญชี 42
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานของหนวยธุรการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ที่ไมเปนขาราชการ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

หัวหนาแผนก
หรือตําแหนงเทียบเทา

บ.ม.

จ.ม.

2

รองผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการฝาย
ผูอํานวยการศูนย
ผูอํานวยการสํานักงาน
หรือตําแหนงเทียบเทา

บ.ช.

จ.ช.

จ.ม.

ต.ม.

จ.ช.

ท.ช.

ต.ม.

ป.ม.

ผูชํานาญการ
หรือตําแหนงเทียบเทา
3

ผูอํานวยการสํานัก
หรือตําแหนงเทียบเทา
ผูตรวจการ ผูตรวจสอบภายใน
หรือตําแหนงเทียบเทา

4

รองเลขาธิการ
หรือผูดํารงตําแหนง
รองผูบริหารสูงสุด
ขององคกรนั้น
ผูทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหนงเทียบเทา

5

เลขาธิการ
หรือผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น

1. เริ่มขอพระราชทานตาม
ตําแหนง
2. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตรา เวนระยะ
เวลาไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ตามลําดับถึง
เกณฑชั้นสูงสุดของ
ตําแหนง
3. ลําดับ 5 ได ท.ช. 3 ป
ขอ ป.ม.

1. ตองปฏิบัติงานติดตอกันมา
เปนเวลาไมนอยกวา 8 ป
บริบูรณนับตั้งแตวันเริ่มจาง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทานไมนอย
กวา 60 วัน
2. หัวหนาแผนกเริ่มขอ
พระราชทานตองดํารง
ตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

บัญชี 43
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ช.

ม.ว.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป

2

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ม.

ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป

- ลําดับ 1 - 2
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอย
กวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน

บัญชี 44
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน

ต.ช.

ม.ว.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป

2

กรรมการตรวจเงินแผนดิน

ต.ม.

ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป

3

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ต.ม.

ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป

- ลําดับ 1 - 3
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอย
กวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓๓
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ” หมายความวา เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย แลวแตกรณี
“ขาราชการการเมือง” หมายความถึง บุคคลซึ่งเปนหรือถือวาเปนขาราชการการเมืองตาม
กฎหมายวาดวยขาราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ยกเวนขาราชการ
การเมือง และใหหมายความรวมถึงขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
กฎหมายวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

“ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานหรือ
องคการของรัฐ รวมทั้งบุคคลที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ยกเวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามมติคณะรัฐมนตรี”
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ ๑๖/๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“ขอ ๑๖/๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๑) ประธานองคกรอิสระตามกฎหมาย สําหรับผูดํารงตําแหนงในองคกร
(๒) เลขาธิการหรือหัวหนาหนวยธุรการขององคกรอิสระตามกฎหมายสําหรับพนักงานใน
องคกร
(๓) ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดขององคการมหาชน สําหรับเจาหนาที่ในองคการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับคูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทาน
ตามบัญชีแนบทาย ใหผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เปนผูเสนอ
ใหผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามวรรคหนึ่ง (๒) และ
(๓) ดําเนินการตามขอ ๑๗ โดยอนุโลม”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๒ ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่องคการ
มหาชน พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน พนักงาน
หนวยธุรการขององคกรอิสระตามกฎหมาย และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ตองพนจากการปฏิบัติหนาที่
เพราะเกษี ย ณอายุ ใ นป ใ ด หากเป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณอ ยู ก อนการพ น จากการปฏิ บัติ ห น าที่ ให มี สิ ทธิ ไ ด รับ การพิ จ ารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในปที่พนจากการปฏิบัติหนาที่นั้นดวย”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๒๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

“ขอ ๒๓ ให มีค ณะกรรมการพิจ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ
ชั้นสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย
(๒) รองนายกรัฐมนตรี
เปนกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
เปนกรรมการ
จํานวน ๕ คน
(๔) เลขาธิการพระราชวัง
เปนกรรมการ
(๕) ราชเลขาธิการ
เปนกรรมการ
(๖) เลขาธิการ ก.พ.
เปนกรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๘) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ
เปนกรรมการและ
ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๙) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ
เปนกรรมการและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูชวยเลขานุการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ใ นการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายทุกชั้นตราแกบุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายแกบุคคลดังตอไปนี้อีกดวย
(๑) องคมนตรี
(๒) ขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
(๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามกฎหมาย
(๔) ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(๕) คูสมรสของผูดํารงตําแหนงตามบัญชีทายระเบียบที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
กลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๒๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๔ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํา
กวาสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
เปนกรรมการ
ที่ประธานกรรมการแตงตั้ง
จํานวน ๕ คน
(๓) เลขาธิการ ก.พ.
เปนกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมการ
(๕) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมการ
หรือที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๖) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ
เปนกรรมการและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เลขานุการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๗) ขาราชการในสํานักอาลักษณและ
เปนกรรมการและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูชวยเลขานุการ
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายทุกชั้นตรา
ใหค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มีอํ านาจแตง ตั้ง คณะอนุ กรรมการหรื อคณะทํ างานเพื่ อ
กลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

ขอ ๗ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น ข อ ๓๐/๑ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือ กและเครื่องราชอิสริยาภรณอัน มี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
“ขอ ๓๐/๑ ขาราชการที่เปลี่ยนสภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหเสนอขอพระราชทาน
เครื่อ งราชอิสริย าภรณ ตอไปไดเสมือ นเปน ขา ราชการในตําแหนงที่ดํ ารงอยูกอนเปลี่ย นสภาพเป น
พนักงานของมหาวิทยาลัย”
ขอ ๘ ใหย กเลิก บัญ ชี ๘ บัญ ชี ๙ และบัญ ชี ๑๔ ท ายระเบีย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชบัญชี ๘ บัญชี ๙ และบัญชี ๑๔ ทายประกาศนี้แทน
ขอ ๙ ให เ พิ่ ม บั ญ ชี ๒๕ ถึ ง บั ญ ชี ๓๘ ท า ยประกาศนี้ เ ป น บั ญ ชี ท า ยระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
ขอ ๑๐ กรณีไมมีหลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใด
ใหคณะกรรมการตามขอ ๒๓ และขอ ๒๔ พิจารณาโดยใช หลักเกณฑท่ี กําหนดไว ใ นบัญชีทา ย
ระเบียบโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

บัญชี 8
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร
ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1

สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี

ร.ง.ม.

-

2
3

สิบโท จาโท จาอากาศโท
สิบเอก จาเอก จาอากาศเอก

ร.ง.ช.
ร.ท.ม.

-

4

- จาสิบตรี พันจาตรี พันจาอากาศตรี
- จาสิบโท พันจาโท พันจาอากาศโท
- จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก

ร.ท.ช.

บ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ม.

5

จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน จาสิบเอกพิเศษ
พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศเอกพิเศษ

ร.ท.ช.

จ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ม.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบรู ณ ขอ บ.ช.
4. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.

6

รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี

บ.ม.

จ.ม.

7

รอยโท เรือโท เรืออากาศโท

จ.ม.

-

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ดํารงตําแหนง รอยตรี เรือตรี
เรืออากาศตรี มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.

8

รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก

จ.ช.

-

9

พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี

ต.ม.

-

10

พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท

ต.ช.

-

11

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก

ท.ม.

-

12

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ

ท.ช.

-

- ขอพระราชทานไดเฉพาะกรณี
พิเศษเทานั้น

หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่ม
เขารับราชการ
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
2. ผูสาํ เร็จการศึกษา
จากโรงเรียนทหาร
ใหนับเวลาราชการ
ตั้งแตวันขึ้นทะเบียน
ทหารกองประจําการ
ในระหวางที่กําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียน
3. เกณฑการขอ
พระราชทานที่
กําหนดไวตามชั้นยศ
ใหรวมถึงวาที่ยศ
นั้น ๆ ดวย
4. ลําดับ 6 ซึ่ง
กําหนดระยะเวลา
เลื่อนชั้นตรา 5 ป
หมายถึงตอง
ดํารงชั้นยศนั้น ๆ
รวมเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน

-2ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

13

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

14

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นตนของพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี

ท.ช.

ป.ม.

15

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นตนของพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี
- ดํารงตําแหนงรอง, เสนาธิการ,
รองเสนาธิการ ของหนวยงานที่มี
ผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นยศ พลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือ
- ดํารงตําแหนงผูบังคับการกรม,
ผูบังคับการจังหวัดทหารบก,
ผูบังคับหมวดเรือ, ผูบังคับกองบิน,
ราชองครักษประจํา, ผูชวยทูตฝาย
ทหาร, ผูชวยทูตฝายทหารบก
ผูชวยทูตฝายทหารเรือ, ผูชวยทูตฝาย
ทหารอากาศ, ตุลาการพระธรรมนูญ
ประจําสํานักตุลาการทหาร, ตุลาการ
พระธรรมนูญฝายศาลทหารสูงสุด,
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝาย
ศาลทหารกลาง, ตุลาการพระธรรมนูญ
รองหัวหนาศาลทหารกรุงเทพ, อัยการ
ศาลทหารกรุงเทพ, อัยการฝายอุทธรณ
และฏีกา หรือ
- ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง,
นายทหารฝายเสนาธิการ หรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตําแหนง
ดังกลาว

ท.ช.

ป.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1. ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ใหขอไดในปกอนปที่เกษียณอายุ
ราชการหรือในปที่เกษียณอายุราชการ
เทานั้น
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ไดรับเงินเดือนขั้นตนของพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี มาแลว
ไมนอยกวา 5 ป
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ป บริบูรณ ขอ ป.ม.

หมายเหตุ

-3ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

16

พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี

-

ม.ว.ม.

17

พลโท พลเรือโท พลอากาศโท

-

ม.ป.ช.

18

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

- ลําดับ 16 - 18
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
การขอกรณีปที่
บริบูรณ ขอ ป.ม.
เกษียณอายุราชการ
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
ตามขอ 4 ใหขอป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
ติดตอกันได
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก
1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก
1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอ
สูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา

บัญชี 9
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ
ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1.

สิบตํารวจตรี

ร.ง.ม.

-

-ขอพระราชทานเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น

2.
3.

สิบตํารวจโท
สิบตํารวจเอก

ร.ง.ช.
ร.ท.ม.

-

4.

จาสิบตํารวจ

ร.ท.ช.

บ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ บ.ม.

5.

- จาสิบตํารวจ
อัตราเงินเดือน
จาสิบตํารวจพิเศษ
- ดาบตํารวจ

ร.ท.ช.

จ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ บ.ม.
3. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ บ.ช.
4. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.

6.

รอยตํารวจตรี

บ.ม.

จ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ดํารงตําแหนงรอยตํารวจตรีมาแลว
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.

7.

รอยตํารวจโท

จ.ม.

-

8.

รอยตํารวจเอก

จ.ช.

-

9.

พันตํารวจตรี

ต.ม.

-

10.

พันตํารวจโท

ต.ช.

-

11.

พันตํารวจเอก

ท.ม.

-

หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลารับ
ราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ
นับตั้งแตเขารับ
ราชการจนถึง
วันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปที่ขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา
60 วัน
2. ผูสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนตํารวจ
ใหนับเวลาราชการ
ตั้งแตวันเริ่มเขารับ
ราชการตํารวจ
ในระหวางที่กําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียน
3. เกณฑการขอ
พระราชทานที่
กําหนดไวตาม
ชั้นยศ ใหรวมถึง
วาที่ยศนั้น ๆ ดวย
4. ลําดับ 6 ซึ่ง
กําหนดระยะเวลา
เลื่อนชั้นตรา 5 ป
หมายถึงตอง
ดํารงตําแหนงใน

-2ลําดับ

ยศ

12.

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือน
พันตํารวจเอกพิเศษ

13.

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

ท.ช.

-

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ

-

ป.ม.

14.

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ
เงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี

ท.ช.

ป.ม.

15.

พันตํารวจเอก
- อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ
เงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี
- ดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ

ท.ช.

ป.ม.

16.

พลตํารวจตรี

-

ม.ว.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1. ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ใหขอไดในปกอนปเกษียณอายุ
ราชการหรือในปที่เกษียณอายุราชการ
เทานั้น
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ไดรับเงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี
มาแลวไมนอยกวา 5 ป
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปท่เี กษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

ระดับนั้น ๆ
รวมเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
- ลําดับ 16 – 18
การขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ 4 ใหขอ
ปติดกันได

-3ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

17.

พลตํารวจโท

-

ม.ป.ช.

1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรูณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก

18.

พลตํารวจเอก

-

ม.ป.ช

1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตรา

หมายเหตุ

บัญชี 14
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่องคการมหาชน
พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน
ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอนื่ ๆ
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

1

หัวหนาแผนก

บ.ม.

จ.ม.

2

ผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนากอง
ผูชวยผูวาการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูอํานวยการฝาย หรือ
หัวหนาฝาย
รองผูวาการ
รองผูอํานวยการ หรือ
ผูดํารงตําแหนงรองผูบริหารสูงสุด

บ.ช.

จ.ช.

จ.ม.

ต.ม.

จ.ช.

ท.ช.

ผูวาการ ผูอาํ นวยการ
หรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุด

ต.ม.

ป.ม.

3

4

5

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทานตาม
ตําแหนง
2. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตรา เวนระยะ
เวลาไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ตามลําดับถึง
เกณฑชั้นสูงสุดของ
ตําแหนง
3. ลําดับ 5 ได ท.ช. 3 ป
ขอ ป.ม.

หมายเหตุ

1. ตองปฏิบัติงานติดตอกันมา
เปนเวลาไมนอยกวา 8 ป
บริบูรณนับตั้งแตวันเริ่มจาง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา
60 วัน
2. จะตองดํารงตําแหนงหัวหนา
แผนกหรือตําแหนงเทียบเทา
ซึ่งเปนตําแหนงบังคับบัญชา
หรือผูปกครองขึ้นไป
3. หัวหนาแผนกเริ่มของพระราชทาน
ตองดํารงตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

บัญชี 25
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการการเลือกตั้ง
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1.

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

2.

กรรมการการเลือกตั้ง

ป.ม.

ม.ป.ช.

3.

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

4.
5.
6.

หัวหนาคณะที่ปรึกษาประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง
ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง

ทุกป
1. ป.ม. - ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปเวนป

หมายเหตุ

1. ลําดับ 1 - 2 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วันนับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน
2. ลําดับ 3 – 4 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอ
กันมาแลวไมนอยกวา
2 ปบริบูรณ นับตั้งแตวัน
ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
3. ลําดับ 5 – 6 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
4. ลําดับ 5 – 6 กรณีมีผูดํารง
ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเพียง
ตําแหนงละ 1 คน เทานัน้

บัญชี 26
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ลําดับ

1
2
3
4

5

ตําแหนง

ประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เลขานุการประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
เลขานุการกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ป.ม.

ม.ป.ช.

ท.ม.

ป.ม.

ต.ช.

ท.ช.

ต.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

ทุกป

หมายเหตุ

1. ลําดับ 1 - 2 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน
1. ป.ม. - ป.ช. ปติดกัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปเวนป
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
ปเวนป
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
ปเวนป
2. ลําดับ 3 – 5 ตองมีระยะ
เวลาการดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา 120 วัน
ปเวนป
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 3 – 5 กรณีมีผูดํารง
ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเพียง
ตําแหนงละ 1 คน เทานั้น
4. ลําดับ 3 การเริ่มตนขอชั้น
สายสะพายจะตองดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษามาแลว
ครบ 1 ป (12 เดือน)
ของปที่จะขอพระราชทาน

บัญชี 27
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

1

ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

2

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

ม.ว.ม..

ม.ป.ช.

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ป.ม.

ม.ป.ช.

3

เลขานุการประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ต.ช.

ท.ช.

4

เลขานุการกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ต.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

1. ลําดับ 1 - 2 ตองมีระยะ
เวลาการดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน
1. ป.ม. - ป.ช. ปติดกัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปเวนป
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ปเวนป
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 3 – 4 ตองมีระยะ
เวลาการดํารงตําแหนง
ปเวนป
ติดตอกันไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 3 – 4 กรณีมี
ผูดํารงตําแหนงหลายคน
ใหพิจารณาคัดเลือกผูมีผลงาน
ดีเดนเพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานัน้
ทุกป

บัญชี 28
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะ
ที่ขอพระราชทาน
เวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ป.ม.
ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป

1

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

2

ที่ปรึกษาผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

3

เลขานุการผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอ
กันไมนอยกวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 2 – 3 ตองมี
ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารง
ตําแหนงจนถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 2 – 3 กรณีมี
ผูดํารงตําแหนงหลายคน
ใหพิจารณาคัดเลือกผูมี
ผลงานดีเดนเพียง
ตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น

บัญชี 29
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาลปกครอง
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ว.ม.
ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะ
เวลาการเลื่อนชั้นตรา

1

ประธานศาลปกครองสูงสุด

ทุกป

2

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ปเวนป

3

ตุลาการหัวหนาคณะ
ศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ป.ม.

ม.ป.ช.

ปเวนป

4

อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน

ท.ช.

ม.ป.ช.

5

ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง
ชั้นตน
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน

ท.ม.

ม.ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
3. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
4. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
5. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
4. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
5. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
6. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1 – 3 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 4 – 5 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอ
กันมาแลวไมนอยกวา
5 ป บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม
ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
3. ลําดับ 4 – 5 การนับระยะเวลา
ปฏิบัติงานสําหรับตุลาการ
ศาลปกครองชั้นตนใหนับ
ระยะเวลาที่เคยเปนขาราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานองคการของรัฐ
มารวมกับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในตําแหนงตุลาการ
ศาลปกครองชั้นตนเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป (12 เดือน)
ของปที่จะขอพระราชทาน

บัญชี 30
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

1

ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ
ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เลขานุการประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ
เลขานุการประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
เลขานุการกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ
เลขานุการกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ

2

3

4

5

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ป.ม.
ม.ป.ช. 1. ป.ม. - ม.ว.ม. ปเวนป
2. ม.ว.ม. 3 ป ขอ ม.ป.ช.

ท.ช.

ม.ว.ม.

1. ท.ช. - ป.ช. ปเวนป
2. ป.ช. 3 ป ขอ ม.ว.ม.

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

หมายเหตุ
- ลําดับ 1-2 ตองมีระยะเวลา
ดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน
- ลําดับ 3 - 4 ตองมีระยะเวลา
ดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 120 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน
- ลําดับ 3 - 4 กรณีมีผูดํารง
ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น

บัญชี 31
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ลําดับ
1
2
3

ตําแหนง
ประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รองประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

เริ่มตนขอ
ท.ช.

เลื่อนไดถึง
ป.ช.

ท.ม.

ป.ม.

ปเวนป

ต.ช.

ป.ม.

ปเวนป

ปเวนป

หมายเหตุ
- ลําดับ 1 - 3 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทาน

บัญชี 32
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

1

พนักงานราชการ
- กลุมงานบริการ
- กลุมงานเทคนิค

บ.ม.

จ.ช.

2

พนักงานราชการ
- กลุมงานบริหารทั่วไป

บ.ช.

ต.ม.

3

พนักงานราชการ
- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

จ.ม.

ต.ช.

4

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช.

ท.ม.

5

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป

ต.ม.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
4. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
3. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
4. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
3. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
4. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
3. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
4. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
3. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.

หมายเหตุ

1. ลําดับ 1 – 4 ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมา เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มจาง จนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
2. ลําดับ 5 – 7 ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมา เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มจาง จนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
3. ตองเปนพนักงานราชการ
ตามสัญญาจางของสวนราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4. ตองเปนพนักงานราชการที่มีชื่อและ
ลักษณะงานเปนพนักงานที่เทียบเทา
กับลูกจางประจําหมวดฝมือขึ้นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

6

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ

ต.ช.

ป.ม.

7

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

ท.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

4. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
3. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
4. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
4. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.

หมายเหตุ

บัญชี 33
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการการเลือกตั้ง
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

1

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ต.ช.

ม.ว.ม.

2

กรรมการการเลือกตั้ง

ต.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและระยะ
เวลาการเลือ่ นชั้นตรา

หมายเหตุ

- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป
พระราชทาน
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. – ป.ช. เวน 2 ป

บัญชี 34
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

1

ประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ต.ช.

ม.ว.ม.

2

กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

ต.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
พระราชทาน
ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. – ป.ช. เวน 2 ป

บัญชี 35
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

1

ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

2

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ต.ช.
ม.ว.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป
ต.ม.
ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. – ป.ช. เวน 2 ป

หมายเหตุ
- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน

บัญชี 36
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ลําดับ
1

ตําแหนง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ต.ช.
ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ป.ม. - ป.ช. เวน 2 ป

หมายเหตุ
- ตองมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทาน

บัญชี 37
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการศาลปกครอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและระยะเวลา
ลําดับ
ตําแหนง
หมายเหตุ
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1 ประธานศาลปกครองสูงสุด
ต.ช.
ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 1. ลําดับ 1-3 ตองมี
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน
ตราไดทุกป ตามลําดับถึง
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
ป.ม.
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
3. การขอพระราชทาน
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ตั้งแตชั้น ป.ม. - ป.ช.
ที่จะขอพระราชทาน
ปเวนป
2. ลําดับที่ 4 - 5 ตองมีระยะ
4. การขอพระราชทาน
เวลาการดํารงตําแหนง
ตั้งแตชั้น ป.ช. - ม.ว.ม.
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา
เวน 2 ป
5 ป บริบูรณ นับตั้งแต
2 รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ต.ช.
ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
วันเริ่มดํารงตําแหนงจนถึง
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
วันกอนวันพระราชพิธี
ตราไดทุกป ตามลําดับถึง
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ท.ช.
ที่จะขอพระราชทาน
3. การขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
ตั้งแตชั้น ท.ช. - ป.ม.
3. ลําดับ 4 - 5 การนับระยะเวลา
ปเวนป
ปฏิบัติงานสําหรับตุลาการ
4. การขอพระราชทาน
ศาลปกครองชั้นตนใหนับ
ตั้งแตชั้น ป.ม. - ป.ช.
ระยะเวลาที่เคยเปน
เวน 2 ป
3. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ต.ม.
ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
ขาราชการ หรือพนักงาน
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
ตราไดทุกป ตามลําดับถึง
องคการของรัฐมารวมกับ
ท.ช.
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
3. การขอพระราชทาน
ในตําแหนงตุลาการศาล
ปกครองชั้นตนเปนเวลา
ตั้งแตชั้น ท.ช. - ป.ม.
ไมนอยกวา 1 ป (12 เดือน)
ปเวนป
ของปที่จะพระราชทาน
4 อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
จ.ม.
ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
ตราไดปเวนป ตามลําดับ
ถึง ท.ม.
3. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป
ตองเวน 2 ป ตามลําดับ
ถึง ท.ช.
5. รองอธิบดีผูพิพากษา
จ.ม.
ท.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
ศาลปกครองชั้นตน
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
ตราไดปเวนป ตามลําดับ
ถึง ท.ม.

บัญชี 38
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ลําดับ

ตําแหนง

1

ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ
ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
กรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ

2

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ต.ม.
ป.ม.

จ.ช.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดปเวนป ตามลําดับถึง ป.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดปเวนป ตามลําดับถึง ท.ช.

หมายเหตุ
- ลําดับ 1 -2 ตอง
มีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีพุกทาธศักราช ๒๔๘๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู
้แทนราษฎร)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอาทิ
า ตย์ทิพอาภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พล.อ. พิชเยนทร โยธิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตราไว้ ณสําวันันกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๔๘๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช
เป็นปีที่ ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเหรียญจักรมาลาและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหรียญจักรพรรดิมาลา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผู้แทนราษฎร ดั่งกต่าอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ พระราชบัญกญัา ตินี้ใ ห้เรียกว่สําานั“พระราชบั
ญ ญัติเหรีย ญจั
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก รมาลาและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลารัตนโกสินทรศก ๑๒๓ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา รัตนโกสินทรศก ๑๓๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทหารและตํ
ารวจ”
า ทหารบก กทหารเรื
อ ทหารอากาศและตํ
ารวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัหมายความว่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓
“ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนสังกัดกระทรวงกลาโหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบข้าราชการพลเรื
อน ข้าราชการพลเรื
ข้าราชการฝ่กาา ยตุลาการศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครองและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/ตอนที่ ๗๙/หน้า ๑๕๘๙/๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๔
๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า กรพรรดิมาลา
มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญสํญัาตนัิเกหรีงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยญจักรมาลาและเหรียกญจั
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๓ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๔ นิยามคํสําาว่นัาก“ข้
าราชการฝ่ายพลเรือน”กาแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัติเหรียญ กา
จักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สํานักข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่
าสํด้าวนัยระเบี
ยบข้าราชการฝ่ายอักายการ ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลเรือนในสถาบัสํนาอุนักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
มศึกษาตามกฎหมายว่กาาด้วยระเบียบข้สําานัราชการพลเรื
อนในสถาบักนา อุดมศึกษา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการสํานักงานศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการของสํานักงานที่เป็นหน่วยงาน
ขององค์กรตามรัสํฐาธรรมนู
ญ ข้าราชการกรุงกเทพมหานครตามกฎหมายว่
าด้วยระเบียกบข้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าราชการ
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วน
งหวัด พนักงานเทศบาลตามพระราชกฤษฎี
กาว่าด้วยระเบียบพนักากงานเทศบาลสําเว้นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่ข้าราชการ
สํานักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิสามัญหรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการอื่นซึ่งปฏิบัติราชการใน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายพลเรือน
ลักษณะเดียวกับข้สําาราชการฝ่
ายพลเรือนและมีกพา ระราชกฤษฎีสํกานัากํกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดให้เป็นข้าราชการฝ่
ตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ ๔ เหรีย ญจักรมาลา มี ลักษณะเป็นเหรียญเงินกลม ด้านหน้ามีรู ปจักร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลางวงจักรเป็นรูสํปานัจุกลงานคณะกรรมการกฤษฎี
มงกุฎ พานรองสองชั้นกามีเครื่องสูงสองข้
าง ด้านหลังมีรูปจักร กลางวงจักรเป็น
รูปช้าง กับจารึกอักษรว่า “ส.พ.ป.ม.จ.สํ๕”
มีห่วงห้อยกับแพรแถบกว้าง ๓ เซนติเมตร
สีแดงขอบเขียว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีริ้วสีเหลือง ริ้วสีน้ําเงิน ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖ เหรี ย ญจั ก รมาลาสํ า หรั บ พระราชทานแก่ ผู้ ที่ มี ย ศทหารหรื อ ตํ า รวจ
าที่ยศนั้น ๆ กทัา้งต้องเป็นผู้ทสํี่ราับนัราชการประจํ
าการหรือในกองประจํ
าการ
นเป็นเวลา
สํานักตลอดจนว่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัรวมกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
สํการนั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บเวลาราชการ ให้นับกตัา้งแต่อายุครบสํา๑๘
ปีบริบูรณ์หรือตั้งแต่วกันาขึ้นทะเบียน
กองประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร แล้วแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗ เหรียญจักรพรรดิมาลามีลักษณะเป็นเหรียญเงินกลมรูปจักร ด้านหน้ามี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รูปครุฑพ่าห์อยู่ในวงจักร ด้านหลังมีรูปช้างอยู่ในวงจักร จารึกอักษรโดยรอบว่า “บําเหน็จแห่งความ
่งยืนและมั่นคงในราชการ”
ยญมีเครื่องหมายพระวชิ
าง ๓
สํานักยังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เบื้องบนเหรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ราวุ ธห้ อยกัสํบาแพรแถบกว้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เซนติเมตร สีแดงขอบสีเหลืองกับสีเขียว ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายสําหรับพระราชทานสตรีใช้ห้อยกับ
แพรแถบผูกเป็นรูสํปาแมลงปอ
ประดับเสื้อที่หน้กาาบ่าซ้าย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากยพลเรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๘ เหรียญจักสํรพรรดิ
มาลาสําหรับพระราชทานข้
าราชการฝ่
อน ที่รับ

ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี
สํการนั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า านวณเวลาราชการทั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น แต่ถ้า
บเวลาราชการ ให้นับกโดยคํ
้งหมดของผู้นั้นรวมกั
ผู้นั้นเข้ารับราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานัก(ฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๕

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ทหารและตํารวจที่รับราชการมารวมเวลาราชการไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี หาก
สํานักไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัยกญจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับกพระราชทานเหรี
กรมาลาตามมาตรากา๖ ก็ให้ได้รับพระราชทานเหรี
ยญ
จักรพรรดิมาลาตามมาตรา ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธย และประทับพระราชลัญฉกร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑ การพระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลาหรื อ เหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา
นกรรมสิกทา ธิ์ เมื่อผู้ได้รับสํพระราชทานวายชนม์
ให้ทกายาทโดยธรรมรั
เป็นที่ระลึก
สํานักพระราชทานเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํากนัษาไว้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แต่ถ้าผู้ได้รับพระราชทานก็ดี ทายาทโดยธรรมก็ดี ประพฤติตนไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได้ ถ้า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บวันจะต้อสํงใช้
านัรกาคาเหรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด
ๆ ภายในกําหนดสามสิ
ยญนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํากนัรมาลาหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาลาจะพระราชทานแก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๒ เหรียญจั
อเหรียญจักรพรรดิ
ผู้ใด

อย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียวเท่านั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓ บรรดาผูสํา้ซนัึ่งกได้งานคณะกรรมการกฤษฎี
รับพระราชทานเหรียกญจั
กรมาลาหรืสํอานัเหรี
ยญจักรพรรดิ
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาลาอยู่แล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๕๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุสํผานัลในการประกาศใช้
พระราชบั
อ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญั ติฉบัสํบานีนั้กคืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นโยบายที่จะปรับปรุงยกฐานะของพนักงานเทศบาลให้มีสิทธิเท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือน เพื่อให้
นกําลังใจและสิ่งยึดกเหนี
ระลึกถึงเกีกยารติ วินัย และความเสี
ยสละเพื่อ
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ ยวให้ พนั กสํงานเทศบาลได้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประโยชน์ของประชาชนยิ่งขึ้น แต่ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔
มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ พ นั ก งานเทศบาลได้
รสํั บานัพระราชทานเหรี
ย ญจั ก รพรรดิ
ม าลา
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม
สํานักนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อนึสํา่งนักตามพระราชบั
ญญัติข้ากราชการฝ่
ายอัยสําการ
พ.ศ. ๒๕๐๓
ข้าราชการอัยการมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนอีกต่อไป จึงทําให้เสียสิทธิในการได้รับพระราชทาน
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหรียญจักรพรรดิสํมานัาลาไปด้
วย แต่ทางการยังคงประสงค์จะให้
ข้าราชการอัยการได้รับพระราชทาน
เหรียญนั้นต่อไปตามเดิม จึงสมควรแก้ไสํขเพิ
่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเสียในคราวนี
้ด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติเหรี
กรมาลาและเหรียญจักการพรรดิมาลาสํ(ฉบั
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒๗ กา
สํายนัญจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
:- เหตุผลในการประกาศใช้
ญญัติฉบับนี้ คือ โดยที
ดตั้งหน่วยงาน
สํานักหมายเหตุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํพาระราชบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ปัจจุบันมีสํกาารจั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของรั ฐ และองค์ ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และตามกฎหมายเฉพาะเพิ่ ม ขึ้ น แต่
กา ฐ หรื อ องค์สํการตามรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิสําบนัั ตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิ ง านในหน่ ว ยงานของรั
ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ไม่กมา ี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิ
สํานักมาลาไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีบทบัญญัติครอบคลุ
มถึง สมควรแก้
ไขเพิ่มเติมบทบัญกญัาติแห่งกฎหมายดั
กล่าวเสียใหม่
เพื่อให้ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาเช่นเดียวกับข้าราชการฝ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลเรือน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํ๕านัราชกิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ๓๐/หน้า ๙๕๙/๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที
พฤษภาคม ๒๔๘๕ กา
๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๗/หน้า ๔๕/๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สิงหาคม ๒๕๕๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิกจาจานุเบกษา เล่มสํา๑๒๖/ตอนที
่ ๖๒ ก/หน้า ๑/๓๑

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สุทธนา/ปรับปรุง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิชพงษ์/ตรวจ
๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํ๒านัธักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วาคม ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสารแนบ
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
(ตามพระราชบัญญัตเิ หรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) แก่ขา้ ราชการ
1. คุณสมบัติของบุคคลที่อยู่ในหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
(1) เป็นข้าราชการและรับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี
(2) เป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอด หมายถึง เฉพาะผู้ที่รับราชการมา
โดยไม่เคยกระทําความผิดมาก่อน ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีทขี่ อพระราชทาน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่ประพฤติตน
สมแก่เกียรติในการได้รับพระราชทาน ดังนั้น การที่ข้าราชการผู้ใดกระทําความผิดแต่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติ
ล้างมลทิน แสดงว่าข้าราชการผู้นั้นยังมีความผิดอยู่เพียงแต่ให้ถือว่าบุคคลนั้นมิได้เคยถูกลงโทษมาก่อน จึงไม่ถือว่า
เป็นบุคคลที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นเหตุทําให้ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลาได้ และไม่เคยถูกงดเลื่อนเงินเดือนประจําปี ด้วยเหตุที่ลาหรือมาสายเกินกําหนดครั้งที่กําหนด/ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย/ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(3) การนับเวลาราชการ 25 ปี ให้นับเวลาราชการทั้งหมดของผู้นั้นรวมกันครบ 25 ปี
บริบูรณ์ โดยให้เริ่มนับจากวันบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม ของปีที่เสนอขอพระราชทานฯ กรณีที่
ลาออกแล้วกลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาราชการก่อนลาออกและเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติราชการรวมกันให้ได้
ครบเวลา 25 ปีบริบูรณ์
2. การดําเนินการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
2.1 ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิ จารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ตามเอกสารแนบ 9 จัดทําประวัติสําหรับการเสนอขอพระราชทานฯ ของตนตามเอกสารแนบ 10
โดยพิมพ์รายละเอียด วัน เดือน ปี ที่รับราชการ ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการเป็นต้นมา โดยกรอกเฉพาะวันที่ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนเรียงลําดับต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบัน
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมในปีใด เช่น โอน ย้าย ลาศึกษาต่อ ถูกลงโทษทางวินัย เป็นต้น
ให้กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ แล้วให้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองเป็นเจ้าของประวัติ ทั้งนี้ การกรอกรายละเอียดของผู้ขอฯ
จะต้องเป็นจริงและถูกต้องตรงกับ ก.พ. 7 หรือสมุดประวัติ มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
หากข้าราชการคนใดที่ไปช่วยราชการ หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจําอยู่ที่ต้นสังกัดเดิมให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานทีปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ขอพระราชทานฯ
2.2 ให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ แล้ว
จัดทําแบบบัญชีสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานฯ ตามเอกสารแนบ 11 โดยให้กรอกรายละเอียดของผู้
ขอพระราชทานฯ ทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เสร็จแล้วจัดส่งแบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี พ.ศ. 2555 และบัญชีสรุปรายชื่อของข้าราชการที่สมควรได้รับพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี พ.ศ. 2555 จํานวนอย่างละ 1 ชุด ถึงกรมที่ดิน ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อ
ตรวจสอบและดําเนินการได้ทันเวลาต่อไป
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การกําหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ละเหรี ย ญราชการที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับ
พระราชทานชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์
ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณี
แต่ไม่สามารถนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ อนุมัติหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก
๓ ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ (๔) ได้บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ
แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศการกําหนดราคาชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

บัญชีราคาชดใช้แทนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

รายการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้า ฝ่ายหน้า
ปฐมจุลจอมเกล้า
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ทุติยจุลจอมเกล้า
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ตติยจุลจอมเกล้า
ตติยานุจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้า ฝ่ายใน
ปฐมจุลจอมเกล้า
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ทุติยจุลจอมเกล้า
ตติยจุลจอมเกล้า
จตุตถจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
บุรุษ
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
สตรี
เหรียญทองช้างเผือก
บุรุษ
เหรียญทองช้างเผือก
สตรี
เหรียญเงินช้างเผือก
บุรุษ
เหรียญเงินช้างเผือก
สตรี

ราคาชดใช้
(บาท)
3,121,798
586,998
362,504
278,550
257,474
60,888
1,378,302
380,688
329,894
244,982
61,884
41,560
32,382
28,658
22,618
13,682
11,420
6,518
6,080
3,326
3,694
3,152
3,494
2,414
2,786
2,324
2,668

ลาดับที่
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

รายการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
มหาวชิรมงกุฎ
บุรุษ
มหาวชิรมงกุฎ
สตรี
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
บุรุษ
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
สตรี
เหรียญทองมงกุฎไทย
บุรุษ
เหรียญทองมงกุฎไทย
สตรี
เหรียญเงินมงกุฎไทย
บุรุษ
เหรียญเงินมงกุฎไทย
สตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
สตรี
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
บุรุษ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
สตรี

ราคาชดใช้
(บาท)
55,516
43,316
27,240
20,834
12,216
9,282
4,900
4,318
3,326
3,694
3,152
3,494
1,994
2,420
1,976
2,364
34,278
30,216
17,820
14,014
8,116
7,080
4,464
4,508
4,396
4,442
3,650
3,706
3,672
3,732

ลาดับที่
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

รายการ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์
เหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทหาร
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน สตรี
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญจักรมาลา
เหรียญจักรพรรดิมาลา
บุรุษ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
สตรี

ราคาชดใช้
(บาท)
710
3,114
3,114
4,064
682
2,434
2,284
2,664

