
ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิ่งมงกฎุไทย 
พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

------------------ 

     โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงการกาํหนดหลักเกณฑ วิธกีารและเงือ่นไขการขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือกและเครือ่งราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึน้ 

      อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑  (๖)  (๘)  และ  (๙)  แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร     ราชการ

แผนดิน   พ.ศ.  ๒๕๓๔   นายกรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว   ดงัตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ระเบยีบนี้เรียกวา   “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน       

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือกและเครือ่งราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.  

๒๕๓๖” 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบงัคบัต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป        

  ขอ ๓  ใหยกเลิก 

(๑)  ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศ 

พ.ศ.  ๒๔๙๕ 

(๒)  ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ   พ.ศ.  ๒๕๑๑ 

(๓)  ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ 

  ฝายทหาร   พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(๔)  ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ  (ฉบับที ่๒ )            

พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

บรรดามติคณะรัฐมนตรี   คาํสั่ง   หรือหลกัเกณฑที่กาํหนดไวแลวในระเบียบนี ้   

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ ใหใชระเบยีบนี้แทน 

  ขอ  ๔  ในระเบียบนี ้

  “ เครื่องราชอสิริยาภรณ”  หมายความวา เครื่องราชอสิริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง

ชางเผือก ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอสิริยาภรณชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศ 

ยิ่งมงกุฎไทย  ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย   แลวแตกรณี 

 

 

  “ขาราชการการเมือง”   หมายความวา  บคุคลซึ่งเปนหรือถือวาเปนขาราชการ       

การเมืองตามกฎหมายวาดวยขาราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น 



 ๒ 

  “ขาราชการ” หมายความวา  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ          

ขาราชการพลเรือน ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  ขาราชการฝายตุลาการ ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตลุาการ  ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลยั  ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา      ขาราชการ

ตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ  ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ

ขาราชการฝายทหาร ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรงุเทพมหานคร 

และขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายเกีย่วกับการปกครอง             สวนทองถิ่นในสวนที่

เกี่ยวของ 

  ขอ ๕  ระเบียบนี้ใหใชบงัคบัแกสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ หนวยงาน หรือองคการของรัฐ    รวมทั้ง

บุคคลที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ยกเวนการขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณตามมติ          คณะรัฐมนตรี 

และตามทีท่รงพระราชดําริเห็นสมควร 

  ขอ ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 ขอ ๗  เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกยีรติยศ  ซึง่พระมหากษัตริยทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ   พระราชทานแกผูกระทาํความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน   โดยการ

พิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล  เพื่อเปนบาํเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยาง

สูงแกผูไดรับพระราชทาน 

  ขอ ๘  ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณแกบุคคลใด ใหพจิารณา 

โดยรอบคอบวา   บุคคลนั้นไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาด

ควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  โดยมิใชพิจารณาแตเพียงตําแหนง  ระดับ ชั้น  ชั้นยศ  หรือครบ

กําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณไดเทานัน้  ทัง้นี ้เพื่อใหบุคคลที่ไดรับพระราชทาน 

รูสึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานอยางแทจริง  และเพื่อใหเครื่องราชอสิริยาภรณ

เปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสงูดวย 

  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใด   ชั้นตราใด   แกบุคคลใด   ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กาํหนดในบัญชทีายระเบียบนี ้

 

 

 



 ๓ 

หมวด  ๒ 

การเสนอขอพระราชทาน 

  ขอ ๙  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเร่ิมจากเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันมีเกยีรติยศยิ่งมงกุฎไทย  และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชยูิง่ชางเผือกสลบักัน โดยเลื่อน      ชั้น

ตราตามลําดบัจากชัน้ลางสุดจนถึงชั้นสงูสุดตามลําดบั  ดังนี ้

(๑) ชั้นที่ ๗  เหรียญเงนิมงกฎุไทย 

(๒) ชั้นที่ ๗  เหรียญเงนิชางเผือก 

(๓) ชั้นที่ ๖  เหรียญทองมงกุฎไทย 

(๔) ชั้นที่ ๖  เหรียญทองชางเผือก 

(๕) ชั้นที่ ๕  เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

(๖) ชั้นที่ ๕  เบญจมาภรณชางเผือก 

(๗) ชั้นที่ ๔  จตัุรถาภรณมงกุฎไทย 

(๘) ชั้นที่ ๔  จตัุรถาภรณชางเผือก 

(๙) ชั้นที่ ๓  ตริตาภรณมงกุฎไทย 

(๑๐) ชั้นที ่๓  ตริตาภรณชางเผือก 

(๑๑) ชั้นที ่๒  ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

(๑๒) ชั้นที ่๒  ทวีติยาภรณชางเผือก 

(๑๓) ชั้นที ่๑  ประถมาภรณมงกุฎไทย 

(๑๔) ชั้นที ่๑  ประถมาภรณชางเผือก 

(๑๕) ชั้นสูงสดุ  มหาวชิรมงกุฎ และ 

(๑๖) ชั้นสูงสดุ  มหาปรมาภรณชางเผือก 

โดยใหพิจารณาถึงตาํแหนง   ระดับ  ชัน้  ชั้นยศ   กาํหนดระยะเวลา   และความดคีวามชอบ เวนแต        จะ

ไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ในระเบียบนี ้

  ขอ ๑๐  บุคคลที่พงึไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ จะตองม ี

คุณสมบัติ   ดงันี ้

(๑) เปนผูมีสัญชาติไทย 

(๒) เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชน                

ตอสาธารณชน ดวยความอตุสาหะ  ซื่อสัตย   และเอาใจใสตอหนาทีอ่ยางดียิง่   และ 

     (๓) เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคนืเครื่องราชอิสริยาภรณ  หรือตองรับ

โทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก   เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือ

ความผิดลหโุทษ 

  ขอ ๑๑  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอปตดิกันมิได  เวนแตกรณีดังนี้ 



 ๔ 

(๑) เปนการขอพระราชทานตามหลกัเกณฑทีก่ําหนดในบัญชีทายระเบียบนี ้         

ตางบัญชีกนั 

(๒) เปนการขอพระราชทานตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้    หรือ 

     (๓) เปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน  กลาวคือ    ปฏิบัติหนาที่

ฝาอันตรายหรอืปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิม่ข้ึนเปนพิเศษ ซึง่เปนงานสาํคัญยิ่งและเปนผลดี      แกราชการ

หรือสาธารณชน  หรือคิดคนสิ่งหรือวิธกีารอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปนผลสําเรจ็  โดยให

ระบุความดีความชอบใหเหน็เดนชัดวา  ไดกระทําความดคีวามชอบอนัเปนประโยชนยิง่ประการใด เมื่อใด

และไดผลดีอยางไร 

 ขอ ๑๒  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอเลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนด

ระยะเวลาตามที่กาํหนดไวในระเบียบนี้มิได  เวนแตเปนกรณีตามขอ ๑๑ (๓) 

 ขอ ๑๓  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขามชั้นตรามิได เวนแต      เปน

กรณีตามขอ ๑๑ (๓) 

 ขอ ๑๔  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  ใหขอพระราชทานใน        

วโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   เวนแตการเสนอขอพระราชทานกรณีทีม่ีความจาํเปนรีบดวนตาม

ขอ ๒๘ การเสนอขอพระราชทานสําหรับชาวตางประเทศตามขอ ๒๙  และการเสนอขอพระราชทานสําหรับผู

วายชนมตามขอ  ๓๐  โดยใหเสนอขอพระราชทานไดตามคราวแหงความชอบและตามเหตุการณเปนกรณี ๆ  

ไป 

 ขอ ๑๕  ใหสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดรายการและจํานวนเอกสารประกอบการเสนอ

ขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ  แลวแจงเวียนใหกระทรวง   ทบวง   กรม   หรือบุคคลตามขอ ๑๖  

ทราบและถือปฏิบัติ 

       ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ ๑๖  จัดทําเอกสารดังกลาวตามรายการ 

และจํานวนทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด  โดยแยกเอกสารเปนการเสนอขอพระราชทานใหแก 

ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในปจจบุันและผูที่ตองพนจากหนาที่เพราะเกษียณอายุและใหเปนไปตามลําดับชัน้ตรา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ   คือ 

(๑) ชั้นต่ํากวาสายสะพาย และ 

(๒) ชั้นสายสะพาย 

     ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณประจําป   ใหกระทรวง   ทบวง   กรม 

หรือบุคคลตามขอ ๑๖ สงเอกสารไปยงัสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรกีอนวนัพระราชพิธเีฉลมิพระชนม พรรษา ไม

นอยกวา ๙๐ วัน 

     ภายหลงัจากที่ไดสงเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ         

ประจําป  ไปยงัสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีแลว  หากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือบุคคลตามขอ  ๑๖  เหน็

วามีบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชัน้ ชัน้ยศ สูงขึน้และมีคุณสมบัติอ่ืนครบตาม         



 ๕ 

หลักเกณฑที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป  ก็ใหสงเอกสารเพิ่มเติม   ไปยัง

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวนัพระราชพิธเีฉลิมพระชนมพรรษาไดแตตองไมนอยกวา       ๖๐ วนั 

  ขอ ๑๖  ใหบคุคลดังตอไปนี้เปนผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

(๑) นายกรัฐมนตรี  สาํหรับรัฐมนตร ี

     (๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และขาราชการรัฐสภา

ฝายการเมืองประจําสภาผูแทนราษฎร 

     (๓) ประธานวุฒิสภา  สาํหรับสมาชกิวฒุิสภาและขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองประจํา

วุฒิสภา 

(๔) รัฐมนตรีเจาสังกัด   สําหรับขาราชการการเมืองในสงักัด 

(๕) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร    สําหรับขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

     (๖) ปลัดกระทรวง   ปลัดทบวง   ปลัดกรุงเทพมหานคร   หัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัด

กระทรวง   หรือทบวง    หวัหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร   และ

เลขาธิการวุฒสิภา  สาํหรับ 

(ก) ขาราชการ   ลูกจางประจําของสวนราชการ   ดะโตะยุติธรรม  ผูพพิากษา 

สมทบ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน

ในสังกัดแลวแตกรณี 

(ข) คูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทาน 

(๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหานคร  สําหรับผูปฏิบตัิงานใน 

หนวยงานตามกฎหมายเกีย่วกับการปกครองสวนทองถิ่น  และผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครอง

ทองที่แลวแตกรณี 

(๘)  หัวหนาหนวยงานอืน่นอกจาก    (๖)  สําหรับบุคคลหรือพนกังานในสังกัด  

(๙) คณะกรรมการตามขอ  ๒๓  หรือขอ  ๒๔  แลวแตกรณี   สําหรับบุคคลตาม  

(๑)  ถึง  (๘)  ขางตนและบคุคลอื่นตามทีเ่ห็นสมควร 

  ขอ ๑๗  ใหหวัหนาสวนราชการที่มฐีานะเปนกรม    ผูบงัคับบัญชา    หรือผูดํารงตําแหนงบริหาร

สูงสุดของรัฐวสิาหกจิ  องคการของรัฐ  หรือหนวยงานของรัฐที่มีลกัษณะอยางเดียวกัน                 ซึ่งประสงค

จะเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตามขอ  ๑๖  (๖)  (ก)  แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น

คณะหนึง่ ทําหนาที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ  เอกสาร  และหลักฐานตาง ๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติและ

กลั่นกรองความดีความชอบตามทีก่ําหนดในระเบียบนี้   พรอมทัง้รับรองวา       เปนบคุคลที่สมควรเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได 

     ใหหวัหนาสวนราชการระดับกระทรวง  ทบวง   ยกเวนปลัดกรุงเทพมหานครและ      

หัวหนาสวนราชการที่ขึน้ตรงตอนายกรัฐมนตรี  แตงตัง้คณะกรรมการขึน้อีกคณะหนึง่  เพื่อทาํหนาทีพ่ิจารณา

กลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง  กอนเสนอไปยังบุคคลตามขอ  ๑๖  (๖) 



 ๖ 

     สําหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตามขอ ๑๖ (๘) ให

นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนโุลม 

  ขอ ๑๘  ใหผูวาราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งประสงคจะเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถิน่  และ      

ผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่ในเขตจังหวัดของตน   แตงตั้งคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง

ทําหนาที่รวบรวมตรวจสอบรายชื่อ  เอกสาร  และหลกัฐานตาง ๆ  แลวพิจารณาคุณสมบัติและกลัน่กรอง

ความดีความชอบ  ตามทีก่าํหนดในระเบยีบนี้   พรอมทั้งรับรองวาเปนบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณได   แลวเสนอไปยงัปลัดกระทรวงมหาดไทยหรอืสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีแลวแต

กรณี 

                  ขอ ๑๙  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา   

ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง    สมาชิกรัฐสภา   หรือขาราชการ       

รัฐสภาฝายการเมือง  ตองมรีะยะเวลาการดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งติดตอกันมาแลว ไมนอยกวา   ๑๒๐  

วัน   นับต้ังแตวันที่ดํารงตาํแหนงหลงัจากวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ผานมา     จนถึงวนักอน

วันพระราชพิธเีฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทาน 

      (๒)  ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา   หรือขาราชการ 

รัฐสภา  ฝายการเมืองหลายตําแหนงหรือหลายครัง้   ตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่หรือ

หลายตาํแหนงรวมกนัมาแลวไมนอยกวา ๑๘๐  วัน   นบัต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนงหลังจากวนั        พระราชพธิี

เฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ผานมาจนถงึวนักอนวนัพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษาของปทีจ่ะขอ

พระราชทาน 

(๓)  ขาราชการตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ    

นับตัง้แตวนัเริม่เขารับราชการ  จนถงึวนักอนวนัพระราชพธิีเฉลมิพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไม

นอยกวา   ๖๐   วัน   สวนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนตาํรวจใหนับเวลาราชการตั้งแตวนั

ขึ้นทะเบยีนทหารกองประจาํการ   หรือวนัเริ่มเขารับราชการตํารวจ   แลวแตกรณี ในระหวางทีก่ําลังศึกษาอยู

ในโรงเรียน 

(๔) ลูกจางประจําของสวนราชการ  ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลา         ไม

นอยกวา  ๘  ปบริบูรณ  นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถงึวนักอนวนัพระราชพธิีเฉลิมพระชนมพรรษาของป    ที่จะขอ

พระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วนั 

    (๕) ดะโตะยตุิธรรม  หรือผูพิพากษาสมทบ  ตองดาํรงตาํแหนงติดตอกันมาเปนเวลา 

ไมนอยกวา  ๕ ปบริบูรณ หรือดํารงตําแหนงมเีวลารวมกันไมนอยกวา ๔ ปบริบูรณ  แลวแตกรณี           

นับต้ังแตวันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงจนถึงวนักอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษา

ของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา    ๖๐    วนั 

 



 ๗ 

(๖) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนกังานองคการของรัฐ  หรือพนักงานหนวยงานของรัฐ 

ที่มีลักษณะอยางเดยีวกนั  และบุคคลหรือพนักงานอืน่  ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา  ๘  

ปบริบูรณ  หรือไมนอยกวา  ๕  ปบริบูรณ  แลวแตกรณี  นับต้ังแตวนัเริม่จางจนถึงกอนวนัพระราชพธิีเฉลิม

พระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา  ๖๐  วนั 

     (๗) ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายเกีย่วกบัการปกครองสวนทองถิน่ และ      

ผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่   ตองดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ หรือหลายตําแหนง

ติดตอกันมาไมนอยกวา  ๓  ปบริบูรณ  หรือไดดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ หรือหลายตําแหนงมาแลว  มี

เวลารวมกนัไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ   นบัต้ังแตวันที่ไดดํารงตําแหนงจนถึงวันกอน   วันพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน 

      ในการนับระยะเวลาตาม  (๓)   (๔)  และ  (๖)  และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเลื่อนชั้นตราใหสูงขึน้ตามหลักเกณฑที่กาํหนดในบัญชีทายระเบียบนี ้

หากผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถูกลงโทษทางวนิัยในปใด  ใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอ 

พระราชทานอกี ๑ ป  ยกเวนโทษภาคทัณฑ 

  ขอ ๒๐  ผูขอรับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณผูใดถูกกลาวหาวา 

  (๑) กระทําความผิดทางวินยัอยางรายแรงและถูกตัง้กรรมการสอบสวนแลว   หรือ 

  (๒) กระทาํความผิดทางอาญา  และอยูระหวางสอบสวนของพนักงานสอบสวน  หรืออยู

ระหวางการดําเนนิคดีอาญาในศาล  แมคดียังไมถงึที่สุด   เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดทีม่ีโทษปรับ

สถานเดียว กอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานในปใด    ใหกระทรวง    

ทบวง  กรม  หรือบุคคลตามขอ   ๑๖   แจงพฤตกิารณดังกลาวใหคณะกรรมการตาม        ขอ   ๒๓  หรือขอ   

๒๔   แลวแตกรณีทราบดวย     และคณะกรรมการอาจมีมติใหรอการพิจารณาการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรบัผูนั้นไวกอนก็ได 

 ขอ ๒๑  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหขาราชการกลาโหมพลเรือน  ใหถือ

ตามขั้นเงินเดอืนที่ไดรับเทยีบกับผูมียศทหารตามอัตราตาํแหนงที่ดํารงอยู 

 ขอ ๒๒  ขาราชการ  ลูกจางประจําของสวนราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองคการ 

ของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน  และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ตองพนจากการ

ปฏิบัติหนาที่เพราะเกษียณอายุในปใด  ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณในปทีพ่นจากการปฏิบัติหนาที่นัน้ดวย 

 

 

 



 ๘ 

หมวด ๓ 

การพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน 

   ขอ ๒๓  ใหมคีณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น

สายสะพายคณะหนึง่   ประกอบดวย 

       (๑)  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ         

       (๒)  รองนายกรัฐมนตรี       เปนกรรมการ                                       

                (๓)  รัฐมนตรีทีน่ายกรัฐมนตรีแตงตั้ง  จํานวน  ๕ คน   เปนกรรมการ                 

       (๔)  เลขาธิการพระราชวังหรือผูแทน     เปนกรรมการ                                       

       (๕)  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี      เปนกรรมการและ 

   เลขานุการ                                           

(๖) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ที่เลขาธกิารคณะรัฐมนตรีมอบหมาย                         เปนกรรมการและ 

                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 

       ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายทุกชัน้ตราแกบุคคลที่สมควรขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณชัน้สายสะพาย   และเคร่ืองราชอสิริยาภรณชัน้ต่าํกวาสายสะพายแกบุคคลดังตอไปนี้อีก

ดวย 

(๑) องคมนตร ี
(๒) ขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา  และขาราชการรัฐสภาฝายการเมอืง 

(๓) ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(๔) คูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทาน 

            ทัง้นี ้ ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ 

คณะทํางานเพื่อกลั่นกรอง  ตรวจสอบหรอืดําเนนิการอืน่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

   ขอ ๒๔  ใหมคีณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ          ชั้น

ต่ํากวาสายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงที่ประธานกรรมการแตงตั้ง 
จํานวน ๕ คน  เปนกรรมการ        

                                (๓)  เลขาธิการ ก.พ.  เปนกรรมการ               

  (๔)  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เปนกรรมการ 

  (๕)  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูชวยเลขาธกิาร 

         คณะรัฐมนตรีที่เลขาธกิารคณะรัฐมนตรีมอบหมาย      เปนกรรมการ       



 ๙ 

                (๖)  ผูอํานวยการกองประกาศิต                เปนกรรมการและ 

   เลขานุการ                              

                                (๗)  ขาราชการในกองประกาศิตที่เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

          มอบหมาย                                                            เปนกรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ   

     ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึง่  มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอ        

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายทุกชัน้ตรา 

    ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึง่มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน    เพื่อ

กลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดําเนนิการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  ขอ ๒๕  เมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเอกสารคําขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

แลว  ใหตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการไดรับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ และเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่สมควรไดรับตามระเบียบนีห้รือตามหลกัเกณฑทีก่ําหนดในบัญชีทายระเบียบนี ้    แลวเสนอคณะกรรมการ

ตามขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาตามขอ ๒๗ ตอไป 

  ขอ ๒๖  นอกจากอํานาจและหนาที่ตามขอ  ๒๓   และขอ  ๒๔  แลว  ใหคณะกรรมการพิจารณา

การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายหรือช้ันต่ํากวาสายสะพาย         แลวแตกรณี  

มีอํานาจหนาที่ดังนี้  

(๑) พิจารณาการยกเวนคุณสมบัติของผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ ตามขอ ๑๐  (๓) 

(๒) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีขอพระราชทาน 

ปติดกันตามขอ ๑๑ (๓) 

(๓) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  กรณีขอพระราชทาน 

เลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑๒   

 

 

(๔) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   กรณีขอพระราชทาน 

ขามชั้นตราตามขอ ๑๓ 

(๕) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  กรณีขอพระราชทาน 

 ตามขอ ๑๖  (๙) ทั้งนี้  มิใหนําความในขอ ๑๕ และขอ ๒๕ มาใชบังคบั 

(๖) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีผูขอพระราชทาน 

ถูกกลาวหาและอยูระหวางการสอบสวนหรือดําเนนิคดตีามขอ ๒๐ 

(๗) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ นอกเหนือจากที่กาํหนด 

ไวในระเบียบนี้หรือหลักเกณฑที่กาํหนดในบัญชีทายระเบียบนี ้



 ๑๐ 

  ขอ ๒๗  เมื่อคณะกรรมการตามขอ  ๒๓  หรือขอ  ๒๔  แลวแตกรณี   พิจารณาเสร็จแลว   ให

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เสนอรายชื่อบุคคลพรอมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ  ที่สมควรขอ

พระราชทาน ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาเมือ่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว  ใหสํานักเลขาธิการคณะ      

รัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสาํนักราชเลขาธิการเพื่อนาํความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ  หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว  ใหประกาศในราชกจิจานุเบกษาตอไป 

  ขอ ๒๘  ในกรณีที่มีความจาํเปนรีบดวนซึง่ไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการได    ใหสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลผูสมควรขอพระราชทานตามทีก่ําหนดไวในระเบยีบนีต้อ

นายกรัฐมนตรี  โดยไมตองเสนอคณะกรรมการตามขอ  ๒๓  หรือขอ  ๒๔ 

     เมื่อนายกรัฐมนตรีเหน็ชอบแลว    ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ       ไป

ยังสํานักราชเลขาธิการ  เพือ่นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ   หาก

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว   ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และนําเสนอคณะกรรมการตามขอ  ๒๓   

หรือ ขอ  ๒๔  แลวแตกรณีเพื่อทราบตอไป 

หมวด ๔ 

การเสนอและการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานแกบุคคลบางประเภท 

   ขอ ๒๙  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับชาวตางประเทศ ใหเสนอขอ 

พระราชทานไดเมื่อชาวตางประเทศนัน้ไดกระทําคุณประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางยิ่ง  โดยใหกระทรวง  

ทบวง  กรม  ทีไ่ดรับประโยชนหรือเกีย่วของมากที่สุดเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

     ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณขางตน  ใหกระทรวง  ทบวง  กรม 

ที่เสนอขอพระราชทานแจงกระทรวงการตางประเทศเพือ่พิจารณาความเหมาะสมของชั้นตรา

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เสนอขอพระราชทาน  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในบญัชีทายระเบียบนี ้

     ภายในบงัคบัธรรมเนียมปฏิบัติระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

เมื่อกระทรวงการตางประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณใดและชั้นตรา

ใดแลว   ใหกระทรวงการตางประเทศทาบทามรัฐบาลทีช่าวตางประเทศนัน้ถือสัญชาติวาจะขัดของการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวหรือไม   หากไมขัดของใหกระทรวง    ทบวง    กรม  ทีเ่สนอขอ

พระราชทานแจงผลการพิจารณาใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ  เพื่อนาํเสนอนายกรัฐมนตรี

พิจารณาเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว  ใหสาํนักเลขาธิการคณะ     รัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสํานักราช

เลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   หากทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ  แลว  ใหประกาศในราชกจิจานุเบกษาตอไป 

    ในกรณีนี้ มิใหนาํความในขอ  ๑๐  ขอ ๑๑  ขอ ๑๒  ขอ ๑๓  ขอ ๑๕  ขอ ๒๓ ขอ ๒๔  

และ  ขอ ๒๕ มาใชบังคับ 

  ขอ ๓๐  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับผูวายชนม   ใหกระทรวง     

ทบวง กรม  ทีไ่ดรับประโยชนหรือเกีย่วของมากที่สุดเสนอขอพระราชทานไดเมื่อผูวายชนมไดเคยกระทํา



 ๑๑ 

คุณประโยชน เปนอยางยิง่ โดยใหสงเอกสารไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพือ่นําเสนอนายก     

รัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อนายกรัฐมนตรีเหน็ชอบแลว  ใหสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสํานัก

ราชเลขาธิการเพื่อนาํความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ        หากทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา ฯ   แลว  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

    ในกรณีนี้   มใิหนาํความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๕  ขอ  ๒๓  ขอ  

๒๔  และขอ ๒๕  มาใชบงัคับ   

  ขอ ๓๑  ใหคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น

สายสะพายหรือคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวา             

สายสะพาย  แลวแตกรณีเปนผูพิจารณาปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี ้  แลวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อ

วินิจฉยัคําวนิจิฉัยของนายกรัฐมนตรีใหถอืเปนที่สุด 

 

                                                      

                              ประกาศ   ณ   วนัที ่  ๒๒  ธนัวาคม   พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

 

                                                    ชวน  หลีกภัย 

                                                     นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒ 

บัญชี  ๑ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกองคมนตรี 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณที่

ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา 
หมายเหต ุ

๑. 

 

ประธานองคมนตรี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน  ม.ว.ม. 

๒. ได  ม.ว.ม.  ขอ  ม.ป.ช. 

๓. ขอพระราชทานไดทุกป 

 

๒. 

 

 

 

 

 

องคมนตร ี ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน  ป.ม. 

๒. ได  ป.ม.  ขอ  ป.ช. 

๓. ได  ป.ช.  ขอ  ม.ว.ม. 

๔. ได  ม.ว.ม.  ขอ  ม.ป.ช. 

๕. ขอพระราชทานไดทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

บัญชี  ๒ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกรัฐมนตรี 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณที่

ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา 
หมายเหต ุ

๑. นายกรัฐมนตรี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน  ม.ว.ม. 

๒. ได  ม.ว.ม.  ขอ  ม.ป.ช. 

๓. ขอพระราชทานไดทุกป 

 

๒. รองนายกรัฐมนตรี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน  ม.ว.ม. 

๒. ได  ม.ว.ม.  ขอ  ม.ป.ช. 

๓. ขอพระราชทานไดทุกป 

 

๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือ 

ทบวง หรือรัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรฐัมนตร ี

 

ป.ช. ม.ป.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน  ป.ช. 

๒. ได  ป.ช.  ขอ  ม.ว.ม. 

๓. ได  ม.ว.ม.  ขอ  ม.ป.ช. 

๔. ขอพระราชทานไดทุกป  

 

๔. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 

หรือ  ทบวง 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน  ป.ม. 

๒. ได  ป.ม.  ขอ  ป.ช. 

๓. ได  ป.ช.  ขอ  ม.ว.ม. 

๔. ได  ม.ว.ม.  ขอ  ม.ป.ช. 

๕. ขอพระราชทานไดทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔ 

บัญชี  ๓ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการการเมือง 

และคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวฒุิสภา 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 
 

ลําดับ 

 

ตําแหนง 
เร่ิมตน

ขอ 
เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. 

๒. 

 

๓. 

 

๔. 

๕. 

 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

 

 

๑๐. 

 

๑๑. 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ฝายการเมือง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

 

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี หรือที่ปรึกษารัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง  หรือ

ทบวง  หรือเลขานุการรัฐมนตรี  

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

หรือทบวง 

คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน 

ราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงาน 

วุฒิสภา ที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 

ท.ม. 

ต.ช. 

 

ต.ช. 

 

ต.ม. 

ต.ม. 

 

ต.ม. 

ต.ม. 

จ.ช. 

ต.ม. 

 

 

ต.ม. 

 

ท.ม. 

ม.ป.ช. 

ม.ว.ม. 

 

ป.ช. 

 

ป.ม. 

ท.ช. 

 

ป.ช. 

ป.ม. 

ท.ม. 

ท.ช. 

 

 

ท.ม. 

 

ม.ป.ช. 

ปเวนป 

ปเวนป 

 

๑. ต.ช. – ป.ม.  ปเวนป 

๒. ป.ม.  ๓ ป  ขอ  ป.ช. 

ปเวนป 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

ปเวนป 

ปเวนป 

ปเวนป 

 

 

ปเวนป 

 

๑. ท.ม. – ป.ช.  ปเวนป 

๒. ป.ช. ๓ ป  ขอ  ม.ว.ม. 

๓. ม.ว.ม. ๓ ป  ขอ ม.

ป.ช. 

 

 

  - ลําดับที่ ๓ – ๑๐       

ใหขอเฉพาะผูที่ไดรับ

เงินเดือนจากงบ   

ประมาณแผนดิน  

- ลําดับที่ ๓ - ๔  

การเริ่มตนขอชั้น 

สายสะพายจะตอง

ดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษาฯ มาแลว 

ครบ ๑ ป  

(๑๒ เดือน)  ของ 

ปที่จะขอพระราช    

ทาน  การเลื่อน 

ชั้นตราสายสะพาย 

ตองเวน  ๒ ป 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕ 

บัญชี  ๔ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  

ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 

 

ลําดับ 

 

ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน      

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. 

๒. 

๓. 

 

๔. 

๕. 

๖. 

 

 

๗. 

 

 

๘. 

 

 

 

๙. 

 

 

ประธานรัฐสภา 

ประธานวุฒิสภา 

รองประธานสภาผูแทนราษฎร หรือ 

รองประธานวุฒิสภา 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ตุลาการรัฐธรรมนูญ 

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

ประจําสภาผูแทนราษฎร หรือประจํา

วุฒิสภา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ 

สมาชิกวุฒิสภา 

 

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา  ที่ปรึกษา 

รองประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา

ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือที่

ปรึกษาประธานวุฒิสภา 

ที่ปรึกษารองประธานสภาผูแทนราษฎร 

หรือที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา 

ม.ว.ม. 

ม.ว.ม. 

ป.ช. 

 

ป.ม. 

ป.ม. 

ท.ม. 

 

 

ท.ม. 

 

 

ต.ม. 

 

 

 

ต.ม. 

ม.ป.ช. 

ม.ป.ช. 

ม.ป.ช. 

 

ม.ป.ช. 

ม.ป.ช. 

ม.ป.ช. 

 

 

ม.ป.ช. 

 

 

ป.ช. 

 

 

 

ท.ช. 

ทุกป 

ทุกป 

ทุกป 

 

ทุกป 

ทุกป 

๑. ท.ม. - ม.ว.ม.  ทุกป 

๒. ม.ว.ม. ๓ ป  ขอ ม.ป.ช. 

 

๑. ท.ม. - ป.ช.  ปเวนป 

๒. ป.ช. ๓ ป  ขอ  ม.ว.ม. 

๓. ม.ว.ม. ๓ ป  ขอ ม.ป.ช. 

๑. ต.ม. - ป.ม.  ปเวนป 

๒. ป.ม. ๓ ป  ขอ  ป.ช. 

 

 

ปเวนป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลําดับที่ ๘ - ๑๑ 

ใหขอไดเฉพาะผูที่

ไดรับเงินเดือน 

จากงบประมาณ

แผนดิน 

- ลําดับที่ ๘ การ   

เริ่มตนขอชั้น

สายสะพายจะตอง 

ดํารงตําแหนง 

 

 

 

 



 ๑๖ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 
 

ลําดับ 

 

ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน   

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑๐. 

 

 

 

๑๑. 

 

 

 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

๑๕. 

เลขานุการประธานรัฐสภา  เลขานุการ 

รองประธานรัฐสภา เลขานุการประธาน 

สภาผูแทนราษฎร  หรือเลขานุการ 

ประธานวุฒิสภา 

เลขานุการรองประธานสภา

ผูแทนราษฎร หรือเลขานุการรอง

ประธาน 

วุฒิสภา หรือเลขานุการผูนําฝายคาน 

ในสภาผูแทนราษฎร 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 

นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 

เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

ต.ม. 

 

 

 

จ.ช. 

 

 

 

บ.ม. 

บ.ม. 

บ.ม. 

บ.ม. 

ท.ช. 

 

 

 

ท.ม. 

 

 

 

ท.ช. 

ท.ม. 

ต.ม. 

จ.ม. 

ปเวนป 

 

 

 

ปเวนป 

 

 

 

ปเวนป 

ปเวนป 

ปเวนป 

ปเวนป 

ที่ปรึกษาฯ มา 

แลวครบ ๑ ป  

( ๑๒  เดือน ) 

ของปที่จะขอ 

พระราชทาน 

การเลื่อนชั้นตรา

สายสะพายจะตอง

เวน ๒ ป 

- ลําดับที่ ๑๒-๑๕     ใ

ขอเฉพาะผูได 

รับคาตอบแทน 

เปนรายเดือนจาก 

งบประมาณหมวด 

คาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗ 

บัญชี  ๕ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 
 

ลําดับ 

 

ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 

๔. 

 

 

๕. 

 

 

๖. 

 

๗. 

 

๘. 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

ผูชวยเลขานุการผูวาราชการ 

กรุงเทพมหานคร 

 

ประธานที่ปรึกษาผูวาราชการ 

กรุงเทพมหานคร 

 

ที่ปรึกษาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

เลขานุการประธานสภา

กรุงเทพมหานคร 

เลขานุการรองประธานสภา 

กรุงเทพมหานคร 

 

ท.ช. 

 

ต.ช. 

 

ต.ม. 

 

ต.ม. 

 

 

ต.ช. 

 

 

ต.ม. 

 

บ.ม. 

 

บ.ม. 

ม.ป.ช. 

 

ป.ช. 

 

ท.ช. 

 

ท.ม. 

 

 

ป.ม. 

 

 

ท.ช. 

 

จ.ช. 

 

จ.ช. 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

 

 

ปเวนป 

 

 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

- ลําดับที่ ๓ – ๘ ให

ขอเฉพาะผูที่ไดรับ

เงินเดือน ตาม 

กฎหมายวาดวย 

ระเบียบขาราชการ

การเมืองกรุงเทพ 

มหานคร 

- ลําดับที่ ๕ การ 

เริ่มตนขอชั้นสาย 

สะพาย  จะตอง 

ดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษาฯ มาครบ  

ครบ๑ ป 

(๑๒ เดือน)  ของ 

ปที่จะขอ

พระราชทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘ 

บัญชี   ๖ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 
 

ลําดับ 

 

ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 

๔. 

 

๕. 

 

 

 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

 

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

 

ประธานสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

ต.ช. 

 

ต.ม. 

 

จ.ม. 

 

บ.ช. 

 

บ.ม. 

ป.ม. 

 

ท.ช. 

 

ท.ช. 

 

ท.ม. 

 

ท.ม. 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

 

ปเวนป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 ๑๙ 

                              บัญชี   ๗ 

                            การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 
 

ลําดับ 

 

ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ระดับ ๑ ร.ง.ม. ร.ท.ช. - ขอพระราชทานได

เฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น 

     ๑. ตองมีระยะเวลา      

รับราชการติดตอกัน

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป

บริบูรณ  นับตั้งแตวันเริ่ม

เขารับราชการจนถึงวัน 

๒. ระดับ ๒ บ.ม. บ.ช. ๑. เริ่มขอพระราช ทาน  

บ.ม. 

๒. ดํารงตําแหนงระดับ 

๒ มาแลว ไมนอยกวา ๕ 

ปบริบูรณ ขอ  บ.ช. 

กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 

พระชนมพรรษาของปที่

จะขอพระราชทานไมนอย

กวา  ๖๐ วัน   

      ๒. ลําดับ  ๒ - ๕  ซึ่ง

กําหนดระยะเวลาเลื่อน 

ชั้นตรา ๕ ป  หมายถึง 

๓. ระดับ ๓ 

-------------------- 

ระดับ ๔ 

จ.ม. จ.ช. ๑. ดํารงตําแหนงระดับ ๓ 

หรือ ระดับ ๔ เริ่มขอ

พระราชทาน  จ.ม. 

๒. ดํารงตําแหนงระดับ 

๓ และหรือ ระดับ ๔ 

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป  

บริบูรณ ขอ  จ.ช. 

ตอง ดํารงตําแหนงใน

ระดับนั้น ๆ รวมเปนเวลา

ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

กอนวันพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา ของปที่

จะขอพระราชทานไมนอย

กวา ๖๐ วัน 

๔. ระดับ ๕ 

--------------------- 

ระดับ ๖ 

ต.ม. ต.ช. ๑. ดํารงตําแหนงระดับ ๕ 

หรือ ระดับ ๖  เริ่มขอ

พระราชทาน  ต.ม. 

๒. ดํารงตําแหนงระดับ 

๕ และหรือ ระดับ ๖ 

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ ขอ  ต.ช. 

 

 
 
 



 ๒๐ 

 

ลําดับ 

 

ตําแหนง เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๕. ระดับ ๗ 

--------------------- 

ระดับ ๘ 

ท.ม. ท.ช. ๑. ดํารงตําแหนงระดับ ๗ 

หรือ ระดับ ๘ เริ่มขอ

พระราชทาน  ท.ม. 

๒. ดํารงตําแหนงระดับ 

๗ และหรือ ระดับ ๘ 

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ ขอ  ท.ช. 

 

๖. ระดับ ๘ 

 

- ป.ม. ๑. ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น

ของระดับ ๘ 

๒. ดํารงตําแหนงบังคับ

บัญชา 

๓. ได ท.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป บริบูรณ 

ขอ ป.ม. 

๔. ใหขอไดในปกอนปที่

จะเกษียณอายุราชการ

หรือในปที่เกษียณอายุ

ราชการเทานั้น 

 

๗. ระดับ ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป บริบูรณ 

ขอ  ป.ม. 

๒. ได  ป.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป บริบูรณ 

ขอ  ป.ช. 

๓. ได ป.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป บริบูรณ 

ขอ ม.ว.ม. 

๔. ในปที่เกษียณอายุ

ราชการใหขอสูงขึ้น อีก ๑ 

ชั้นตรา แตไมเกิน  ป.ช. 

เวนกรณี ลาออก 

- ลําดับ ๗ - ๙ การขอ

กรณีปที่เกษียณอายุ

ราชการ ตามขอ ๔  หรือ

ขอ ๕ แลว แตกรณี ใหขอ

ปติดกันได 

 

 



 ๒๑ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 
 

ลําดับ 

 

ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๘. ระดับ ๑๐ 

 

- ม.ป.ช. ๑. ใหเล่ือนชั้นตราได

ตามลําดับทุกป จนถึง 

ชั้น       ป.ม. 

๒. ได ป.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป บริบูรณ 

ขอ ป.ช. 

๓. ได ป.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป บริบูรณ 

ขอ ม.ว.ม. 

๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป บริบูรณ 

ขอ ม.ป.ช. 

๕. ในปที่เกษียณอายุ

ราชการใหขอสูงขึ้น อีก ๑ 

ชั้นตรา แตไมเกิน  ม.ว.ม. 

เวนกรณี ลาออก 

 

๙. ระดับ ๑๑ - ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป บริบูรณ 

ขอ ป.ช. 

๒. ได ป.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป บริบูรณ 

ขอ ม.ว.ม. 

๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป บริบูรณ 

ขอ ม.ป.ช. 

๔. ในปที่เกษียณอายุ

ราชการใหขอสูงขึ้นอีก ๑ 

ชั้นตรา เวนกรณี   ลาออก 

 

 

 
 
 



 ๒๒ 

บัญชี  ๘ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. สิบตรี    จาตรี    จาอากาศตรี ร.ง.ม. - 

๒. สิบโท    จาโท    จาอากาศโท ร.ง.ช. - 

๓. สิบเอก   จาเอก   จาอากาศเอก ร.ท.ม. - 

๔. - จาสิบตรี  พันจาตรี  พันจาอากาศตรี 

- จาสิบโท  พันจาโท  พันจาอากาศโท 

- จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก 

   ร.ท.ช.  

- ขอพระราชทานได

เฉพาะกรณีพิเศษ       

เทานั้น 

๕. จาสิบเอก  พันจาเอก  พันจาอากาศเอก 

อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ 

พันจาเอกพิเศษ  

พันจาอากาศเอกพิเศษ 

ร.ท.ช. จ.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน 

ร.ท.ช. 

๒. ได ร.ท.ช. มาแลวไม

นอย กวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ บ.ม. 

๓. ได บ.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๕  ปบริบูรณ 

ขอ บ.ช. 

๔. ได บ.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ จ.ม. 

     

   ๑. ตองมีระยะเวลารับ

ราชการติดตอกันมาแลว   

ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

นับตั้งแตวันเริ่มเขารับ 

ราชการจนถึงวันกอนวัน

พระราชพิธีเฉลิม 

พระชนมพรรษาของ  

ของปที่จะขอพระราช 

ทานไมนอยกวา ๖๐ วัน 

ผูสําเร็จการศึกษา จาก 

โรงเรียนทหาร ใหนับ 

เวลาราชการตั้งแตวันขึ้น 

ทะเบียนทหารกอง 

ประจําการในระหวางที่

กําลังศึกษาอยูใน           

โรงเรียน 

    ๒. ลําดับ ๖ ซึ่ง   

กําหนดระยะเวลา  เล่ือน

ชั้นตรา ๕ ป หมายถึง

ตองดํารงตําแหนง  ใน

ระดับนั้น ๆ  รวมเปน

เวลา 

๖. รอยตรี   เรือตรี   เรืออากาศตรี 

เงินเดือนระดับ น. ๑ ชั้น ๑-๒ 

 

บ.ม. บ.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

บ.ม. 

๒. ดํารงตําแหนง        

รอยตรี เรือตรี  เรือ

อากาศตรี เงินเดือน

ระดับ น. ๑ ชั้น ๑ - ๒ 

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ  ขอ บ.ช. 

ไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ กอนวัน 

พระราชพิธีเฉลิม 

พระชนมพรรษาของปที่

จะขอพระราชทานไม

นอยกวา ๖๐ วัน 

 

 



 ๒๓ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๗. รอยตรี    เรือตรี    เรืออากาศตรี  

เงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๓ ขึ้นไป หรือ 

-------------------------------------------- 

รอยโท    เรือโท    เรืออากาศโท 

 

 

จ.ม. 

 

 

- 

 

๘. รอยเอก    เรือเอก    เรืออากาศเอก จ.ช. -  

๙. พันตรี    นาวาตรี    นาวาอากาศตรี ต.ม. -  

๑๐. พันโท   นาวาโท    นาวาอากาศโท ต.ช. -  

๑๑. พันเอก  นาวาเอก   นาวาอากาศเอก ท.ม. -  

๓. เกณฑการขอ          

พระราชทานที่        

กําหนดไวตาม  

ชั้นยศใหรวมถึง 

วาที่ยศนั้น ๆ ดวย 

 

 

       
๑๒. 

พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 

อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 

นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอก

พิเศษ 

ท.ช. -  

๑๓. พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 

อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 

นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอก

พิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑. ไดรับเงินเดือนเต็ม

ขั้นของพันเอก    

นาวาเอก  นาวาอากาศ

เอก  อัตราเงินเดือน  

พันเอกพิเศษ  นาวาเอก  

พิเศษ  นาวาอากาศเอก

พิเศษ 

๒. ดํารงตําแหนงบังคับ

บัญชา    

๓. ได  ท.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป บริบูรณ 

ขอ  ป.ม. 

๔. ใหขอไดในปกอนที่

เกษียณอายุราชการ 

หรือในปที่เกษียณอายุ   

ราชการเทานั้น 

 

 
 
 



 ๒๔ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

  ๑๔. พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 

อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ   

นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอก

พิเศษ 

- เงินเดือนขั้นตนของพลตรี, พลเรือ

ตรี, พลอากาศตรี    

- ดํารงตําแหนงรองเจากรม  

  รองผูบัญชาการกองพล      

  รองผูบัญชาการกองเรือ  และ   

  รองผูบัญชาการกองพลบิน  หรือ   

  ตําแหนง  ที่เรียกชื่ออยางอื่น  ซึ่ง  

  เทียบเทากับตําแหนงดังกลาวและ 

  เปนตําแหนงคุมกําลัง  ตามที่ 

  กระทรวงกลาโหมกําหนด 

ท.ช. ป.ม. - ได  ท.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป 

บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 

 

๑๕. พลตรี   พลเรือตรี   พลอากาศตรี - ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป 

บริบูรณ ขอ ป.ม. 

๒. ได ป.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป 

บริบูรณ ขอ ป.ช. 

๓. ได ป.ช.มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

๔. ในปที่เกษียณอายุ

ราชการใหขอสูงขึ้นอีก   

๑ ชั้นตรา แตไมเกิน      

ป.ช. เวนกรณีลาออก 

- ลําดับ ๑๕ -  

๑๗ การขอกรณี ปที่ 

เกษียณอายุราชการ  

ตาม ขอ ๔ ใหขอป 

ติดกันได 

 
 
 
 
 



 ๒๕ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

  ๑๖. พลโท  พลเรือโท   พลอากาศโท - ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป   

บริบูรณ ขอ ป.ช. 

๒. ได ป.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป 

บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 

๔. ในปที่เกษียณอายุ

ราชการใหขอสูงขึ้นอีก 

๑ ชั้นตราแตไมเกิน       

ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก 

 

  ๑๗. พลเอก  พลเรือเอก  พลอากาศเอก - ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป  

บริบูรณ ขอ ป.ช. 

๒. ได ป.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป 

บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ป 

บริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 

๔. ในปที่เกษียณอายุ

ราชการใหขอสูงขึ้นอีก     

๑ ชั้นตรา เวนกรณี    

ลาออก 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 

บัญชี  ๙ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. สิบตํารวจตรี ร.ง.ม. - 

๒. สิบตํารวจโท ร.ง.ช. - 

๓. สิบตํารวจเอก ร.ท.ม. - 

๔. - จาสิบตํารวจ ร.ท.ช.  

- ขอพระราชทานได

เฉพาะกรณีพิเศษ 

เทานั้น 

๕. - จาสิบตํารวจ อัตราเงินเดือน 

  จาสิบตํารวจพิเศษ 

- นายดาบตํารวจ 

ร.ท.ช. จ.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน 

ร.ท.ช. 

๒. ได ร.ท.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ บ.ม. 

๓. ได บ.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ บ.ช. 

๔. ได บ.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ จ.ม. 

   ๖. รอยตํารวจตรี 

เงินเดือนระดับ ส.๑ ชั้น ๑-๒ 

บ.ม. บ.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน 

บ.ม. 

๒. ดํารงตําแหนง รอย

ตํารวจตรี เงินเดือน

ระดับ ส. ๑ ชั้น ๑-๒ 

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ ขอ บ.ช. 

     ๑. ตองมีระยะเวลา

รับราชการติดตอกันมา 

แลวไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ นับต้ังแตเขารับ

ราชการจนถึงวันกอนวัน

พระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของปที่จะ

ขอพระราชทานไมนอย

กวา ๖๐ วัน  สวน

ผูสําเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนตํารวจใหนับ

เวลาราชการตั้งแตวัน

เริ่มเขารับราชการตํารวจ 

ในระหวางที่กําลังศึกษา

อยูในโรงเรียน 

     ๒. ลําดับ ๖ ซึ่ง 

กําหนดระยะเวลาการ 

เล่ือนชั้นตรา ๕ ป 

หมายถึงตองดํารง 

ตําแหนงในระดับนั้น ๆ 

รวมเปนเวลาไมนอย 

กวา ๕ ปบริบูรณ กอน 

วันพระราชพิธีเฉลิม 

 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

   ๗. รอยตํารวจตรี 

เงินเดือนระดับ ส. ๑ ชั้น  ๓ 

 ขึ้นไป หรือ 

----------------------------------- 

รอยตํารวจโท 

 

 

 

 

จ.ม. 

 

 

 

- 

  

๘. รอยตํารวจเอก จ.ช. -  

๙. พันตํารวจตรี ต.ม. -  

๑๐. พันตํารวจโท ต.ช. -  

๑๑. พันตํารวจเอก ท.ม. -  

๑๒. พันตํารวจเอก 

อัตราเงินเดือน พันตํารวจเอก 

พิเศษ 

ท.ช. -  

๑๓. พันตํารวจเอก 

อัตราเงินเดือน พันตํารวจเอกพิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑. ไดรับเงินเดือนเต็ม

ขั้นของพันตํารวจเอก 

อัตราเงินเดือน            

พันตํารวจเอกพิเศษ 

๒. ดํารงตําแหนงบังคับ

บัญชา 

๓. ได ท.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ  ป.ม. 

๔. ใหขอไดในปกอนปที่

เกษียณอายุราชการ 

หรือในปที่เกษียณอายุ

ราชการเทานั้น 

 พระชนมพรรษาของปที ่

จะขอพระราชทานไม 

นอยกวา ๖๐ วัน 

      ๓. เกณฑการขอ 

พระราชทานที่กําหนด 

ไวตามชั้นยศ ใหรวมถึง 

วาที่ยศนั้น ๆ ดวย 

   

 

 

 

 

 

- ลําดับ ๑๔-๑๖ การ   

ขอ กรณีปที่เกษียณ    

อายุราชการตามขอ ๔ 

ใหขอปติดกันได 

 
 
 
 
 



 ๒๘ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑๔. พลตํารวจตรี - ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ 

ขอ ป.ม. 

๒. ได ป.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ 

ขอ ป.ช. 

๓. ได ป.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ ม.ว.ม. 

๔. ในปที่เกษียณอายุ

ราชการใหขอสูงขึ้นอีก    

๑ ชั้นตราแตไมเกิน 

เกิน ป.ช.  เวนกรณี     

ลาออก 

 

๑๕. พลตํารวจโท - ม.ป.ช. ๑. ได  ป.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ      

ขอ  ป.ช. 

๒. ได  ป.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ม.ว.ม. 

๓. ได  ม.ว.ม.  มาแลว

ไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 

๔. ในปที่เกษียณอายุ

ราชการใหขอสูงขึ้นอีก 

๑ ชั้นตราแตไมเกิน        

ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก   

  

 

 
 
 
 
 



 ๒๙ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑๖. พลตํารวจเอก  - ม.ป.ช. ๑. ได  ป.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ 

ขอ  ป.ช. 

๒. ได  ป.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ 

ขอ  ม.ว.ม. 

๓. ได  ม.ว.ม.  มาแลว

ไมนอยกวา ๓ ป 

บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 

๔. ในปที่เกษียณอายุ

ราชการใหขอสูงขึ้นอีก     

๑ ชั้นตรา  เวนกรณี      

ลาออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๐ 

บัญชี  ๑๐ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตุลาการ 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ขาราชการตุลาการ ชั้น ๑ ต.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

ต.ม. 

๒. ได  ต.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

ขอ ต.ช. 

๒. ขาราชการตุลาการ ชั้น ๒ ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

ต.ช. 

๒. ได  ต.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

ขอ ท.ม. 

๓. ขาราชการตุลาการ ชั้น ๓  ท.ม. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

ท.ม. 

๒. ได  ท.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

ขอ ท.ช. 

๓. ได  ท.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ 

ขอ  ป.ม. 

๔. ได  ป.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ ป.ช. 

๕. ได  ป.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ 

ขอ  ม.ว.ม. 

     ๑. ตองมีระยะเวลา

รับราชการติดตอกันมา 

แลวไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม 

เขารับราชการจนถึงวัน 

กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 

พระชนมพรรษาของปที ่

จะขอพระราชทานไม 

นอยกวา ๖๐ วัน 

 

 

 

 

 

 



 ๓๑ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๔. ขาราชการตุลาการ ชั้น  ๔ - ๖ ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

ท.ช. 

๒. ได ท.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ม. 

๓. ได  ป.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ช. 

๔. ได ป.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ม.ว.ม. 

๕. ได ม.ว.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

ขอ  ม.ป.ช. 

 

๕. ขาราชการตุลาการชั้น ๗ ขึ้นไป - ม.ป.ช. ๑. ได  ป.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ช. 

๒. ได  ป.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ม.ว.ม. 

๓. ได  ม.ว.ม. มาแลว

ไมนอยกวา ๓ ป

บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๒ 

บัญชี  ๑๑ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการอัยการ 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ขาราชการอัยการ ชั้น ๑ ต.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

ต.ม. 

๒. ได  ต.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

ขอ  ต.ช. 

๒. ขาราชการอัยการ ชั้น ๒ ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

ต.ช. 

๒. ได  ต.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

ขอ  ท.ม. 

๓. ขาราชการอัยการ ชั้น ๓ ท.ม. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

ท.ม. 

๒. ได  ท.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

ขอ  ท.ช. 

๓. ได  ท.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ม. 

๔. ได  ป.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ช. 

- ตองมีระยะเวลารับ 

ราชการติดตอกันมาแลว 

ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

นับตั้งแตวันเริ่มเขารับ 

ราชการ จนถึงวันกอนวัน 

พระราชพิธีเฉลิม 

พระชนมพรรษาของปที่    

จะขอพระราชทานไม 

ไมนอยกวา ๖๐ วัน 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๔. ขาราชการอัยการ ชั้น ๔ ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

ท.ช. 

๒. ได  ท.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ม. 

๓. ได  ป.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ช. 

๔. ได  ป.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ม.ว.ม. 

 

 

๕. ขาราชการอัยการ ชั้น ๕ - ๖ ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

ท.ช. 

๒. ได  ท.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ม. 

๓. ได  ป.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ช. 

๔. ได  ป.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ม.ว.ม. 

๕. ได  ม.ว.ม.  มาแลว

ไมนอยกวา ๕ ป

บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 

 

 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๖. ขาราชการอัยการ ชั้น ๗ ขึ้นไป - ม.ป.ช. ๑. ได  ป.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ป.ช. 

๒. ได  ป.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๓ ปบริบูรณ  

ขอ  ม.ว.ม. 

๓. ได  ม.ว.ม.  มาแลว

ไมนอยกวา ๓ ป

บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๕ 

บัญชี  ๑๒ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่ 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. 

๒. 

๓. 

 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

 

กรรมการสุขาภิบาล 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเทศบาลนคร, 

เมือง, ตําบลและเทศมนตรี 

สมาชิกสภาจังหวัด 

นายกเทศบาลตําบล 

นายกเทศบาลเมือง 

นายกเทศบาลนคร 

นายกเมืองพัทยา 

ประธานสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาลเมือง 

ประธานสภาเทศบาลนคร 

ประธานสภาจังหวัด 

ร.ง.ม. 

บ.ม. 

บ.ม. 

 

บ.ม. 

จ.ม. 

จ.ม. 

จ.ม. 

จ.ม. 

จ.ม. 

จ.ม. 

จ.ม. 

จ.ม. 

ร.ง.ช. 

ต.ช. 

ต.ช. 

 

ต.ช. 

ต.ช. 

ท.ม. 

ท.ช. 

ท.ช. 

ต.ช. 

ท.ม. 

ท.ช. 

ท.ช. 

๑. เริ่มขอพระราชทาน

ตามตําแหนง 

๒. ขอพระราชทาน

เล่ือนชั้นตราตามลําดับ

ชั้นตรา โดยเวน

ระยะเวลา 

     ๒.๑ ดํารงตําแหนง

ลําดับ ๑-๑๒  ตําแหนง

ใดตําแหนงหนึ่งหรือ 

หลายตําแหนงตอเนื่อง 

กันเปนเวลาไมนอยกวา  

๓ ปบริบูรณ 

     ๒.๒ ดํารงตําแหนง 

ลําดับ ๑-๑๒ ตําแหนง 

ใดตําแหนงหนึ่งหรือ  

หลายตําแหนงมาแลวมี 

เวลารวมกันไมนอยกวา 

๕ ป  บริบูรณ 

- ตองดํารงตําแหนงใด

ตําแหนงหนึง่หรอืหลาย 

ตําแหนงติดตอกนัมา     

ไมนอยกวา ๓ ป บริบูรณ 

หรือไดดํารงตําแหนงใด 

ตําแหนงหนึง่ หรือหลาย 

ตําแหนงมาแลว มีเวลา 

รวมกันไมนอยกวา ๕ ป 

ปบริบูรณ นับแตวันที่ได 

ดํารงตําแหนง จนถึงวัน 

กอนวันพระราชพิธีเฉลิม  

พระชนมพรรษาของปที ่

จะขอพระราชทาน 

ไมนอยกวา ๖๐ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๖ 

บัญชี  ๑๓ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที ่

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. 

 

 

๒. 

๓. 

แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน 

หรือผูชวยผูใหญบาน กรรมการ 

สภาตําบลผูทรงคุณวุฒิ 

ผูใหญบาน 

กํานัน 

ร.ง.ม. 

 

 

ร.ง.ม. 

ร.ท.ม. 

ร.ท.ช. 

 

 

บ.ช. 

จ.ช. 

๑. เริ่มขอพระราชทาน

ตามตําแหนง 

๒. ขอพระราชทาน

เล่ือนชั้นตราตามลําดับ 

ชั้นตราโดยเวน

ระยะเวลา 

      ๒.๑ ดํารงตําแหนง 

ลําดับ ๑ - ๓ ตําแหนง 

ใดตําแหนงหนึ่ง หรือ 

หลายตําแหนงตอเนื่อง   

กันมาเปนเวลาไมนอย 

กวา ๓ ปบริบูรณ 

      ๒.๒ ดํารงตําแหนง 

ลําดับ ๑ - ๓ ตําแหนง 

ใดตําแหนงหนึ่งหรือ 

หลายตําแหนงมาแลวมี   

เวลารวมกันไมนอยกวา   

๕ ปบริบูรณ 

 

 

 

 

 

 

-  ตองดํารงตําแหนง  

ใดตําแหนงหนึ่งหรือ 

หลายตําแหนงติดตอ 

กันมาไมนอยกวา ๓ ป 

บริบูรณ หรือไดดํารง 

ตําแหนงใดตําแหนง 

หนึ่งหรือหลายตําแหนง 

มาแลวมีเวลารวมกันไม 

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

 นับแตวันที่ไดดํารง 

ตําแหนงจนถึงวันกอน 

วันพระราชพิธีเฉลิม 

พระชนมพรรษาของป 

ที่จะขอพระราชทาน 

ไมนอยกวา ๖๐ วัน 

 

 

 

 

 

 



 ๓๗ 

บัญชี  ๑๔ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการของรัฐ หรือ 

พนักงานหนวยงานอืน่ของรัฐที่มีลักษณะอยางเดยีวกนั ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน ๆ  

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 

 

๔. 

 

 

๕. 

หัวหนาแผนก 

 

ผูอํานวยการกองหรือ 

หัวหนากอง 

ผูชวยผูวาการ  ผูชวย ผูอํานวยการ  

ผูอํานวยการฝาย  หรือ                

หัวหนาฝาย 

รองผูวาการ  รองผูอํานวยการ  

หรือผูดํารงตําแหนงรองผูบริหาร

สูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น 

ผูวาการ  ผูอํานวยการ หรือ            

ผูดํารงตําแหนง ผูบริหารสูงสุดของ 

รัฐวิสาหกิจนั้น 

 

 

 

บ.ม. 

 

บ.ช. 

 

จ.ม. 

 

 

จ.ช. 

 

 

ต.ม. 

 

 

จ.ม. 

 

จ.ช. 

 

ต.ม. 

 

 

ท.ช. 

 

 

ป.ม. 

๑. เริ่มขอพระราชทาน

ตามตําแหนง 

๒. การขอพระราชทาน

เล่ือนชั้นตรา เวน

ระยะเวลาไมนอยกวา 

๕ ป 

บริบูรณ ตามลําดับถึง

เกณฑ ชั้นสูงสุดของ

ตําแหนง 

๓. ลําดับที่ ๕ ได ท.ช. 

๓ ป ขอ ป.ม. 

     ๑. ตองปฏิบัติงาน

ติดตอกันมาเปนเวลาไม 

นอยกวา ๘ ปบริบูรณ       

นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึง 

วันกอนวันพระราชพิธี 

เฉลิมพระชนมพรรษา 

ของปที่จะขอพระราช 

ทานไมนอยกวา ๖๐ วัน 

     ๒. จะตองดํารง 

ตําแหนงหัวหนาแผนก 

หรือตําแหนงเทียบเทา  

ซึ่งเปนตําแหนงบังคับ 

บัญชา หรือ ผูปกครอง 

ขึ้นไป 

     ๓. หัวหนาแผนกเริ่ม 

ขอพระราชทานตอง 

ดํารงตําแหนงมาแลว 

ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 ๓๘ 

บัญชี  ๑๕ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกลูกจางประจํา 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 

 

ลําดับ 

 

ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินคาจาง

ตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ 

ขาราชการพลเรือนระดับ ๓  แตไม

ถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือน 

ขาราชการพลเรือน ระดับ ๖ 

บ.ม. จ.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน 

บ.ม. 

๒. ได  บ.ม. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ บ.ช. 

๓. ได  บ.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ จ.ม. 

      

      ๑. ตองปฏิบตัิงาน         

ติดตอกันมาเปน 

ระยะเวลาไมนอยกวา ๘ 

ปบริบูรณ  นับตั้งแตวัน

เริ่มจางจนถึงวันกอนวัน 

พระราชพิธีเฉลิม            

พระชนมพรรษาของ 

ปที่จะขอพระราชทานไม

นอยกวา ๖๐ วัน 



 ๓๙ 

๒. ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับคาจางตั้งแต

อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ               

ขาราชการพลเรือน ระดับ ๖ ขึ้นไป 

บ.ช. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน 

บ.ช. 

๒. ได  บ.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ จ.ม. 

๓. ได  จ.ม.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

ขอ จ.ช. 

       

     ๒. ตองเปน

ลูกจางประจําของสวน

ราชการ ตามระเบียบ

กระทรวง            

การคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวน

ราชการ และหมายความ

รวมถึง  

ลูกจางประจําของ

ราชการสวนทองถิ่น

เมือง        พัทยา และ

กรุงเทพมหานคร 

แตไมหมายความถึง      

ลูกจางเงินทุนหมุนเวียน  

     ๓. ตองเปน

ลูกจางประจําที่มีชื่อและ

ลักษณะงานเปนลูกจาง

โดยตรงหมวดฝมือ หรือ

ลูกจางประจําที่มีชื่อ 

และลักษณะเหมอืน

ขาราชการ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๐ 

บัญชี  ๑๖ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ดะโตะยุติธรรม ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ต.ช. 

๒. ได  ต.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

ขอ ท.ม. 

- ตองดํารงตําแหนง       

ดะโตะยุติธรรม

ติดตอกันมา แลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ 

นับตั้งแตวันที่ 

ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา ฯ ใหดํารง

ตําแหนงจนถึงวันกอน

วันพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของปที่จะ

ขอพระราชทานไมนอย 

กวา ๖๐ วัน  

๒. ผูพิพากษาสมทบ จ.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

จ.ม. 

๒. เล่ือนตามลําดับช้ัน

ตราโดยมีระยะเวลา

ดํารงตําแหนง                

ผูพิพากษาสมทบใน

การขอพระราชทานแต

ละชั้นตราไมนอยกวา 

๔ ปบริบูรณ กอนวัน

พระราชพิธีเฉลิม        

พระชนมพรรษาของปที่

จะขอพระราชทานไม

นอยกวา ๖๐ วัน 

 

- ตองดํารงตําแหนงผู

พิพากษาสมทบมาเปน

เวลารวมกันไมนอยกวา 

๔ ปบริบูรณ นับตั้งแต 

วันที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา ฯ ใหดํารงตําแหนง 

จนถึงวันกอนวันพระราช

พิธีเฉลิมชนมพรรษา 

ของปที่จะขอ

พระราชทานไมนอยกวา 

๖๐ วัน 

 

 

 



 ๔๑ 

บัญชี  ๑๗ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกเจาหนาที่สภากาชาดไทย 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ระดับ ๑ ร.ง.ช. ร.ท.ช. - ขอพระราชทานได

เฉพาะกรณีพิเศษ       

เทานั้น 

๒. ระดับ ๒ บ.ม. บ.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน 

บ.ม. 

๒. ดํารงตําแหนงระดับ 

๒  มาแลวไมนอยกวา 

๕ ปบริบูรณ ขอ บ.ช. 

๓. ระดับ ๓ 

--------------------- 

ระดับ ๔ 

จ.ม. จ.ช. ๑. ดํารงตําแหนงระดับ 

๓ หรือ ระดับ ๔ เริ่มขอ

พระราชทาน จ.ม. 

๒. ดํารงตําแหนงระดับ 

๓ และหรือระดับ ๔ 

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป

บริบูรณ ขอ  จ.ช. 

๔. ระดับ ๕ 

--------------------- 

ระดับ ๖ 

ต.ม. ต.ช. ๑. ดํารงตําแหนงระดับ 

๕ หรือ ระดับ ๖ เริ่มขอ

พระราชทาน ต.ม. 

๒. ดํารงตําแหนงระดับ 

๕ และหรือระดับ ๖ 

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป

บริบูรณ ขอ ต.ช. 

     ๑. ตองปฏิบัติงานติดตอ 

กันมาเปนเวลาไมนอยกวา 

๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวัน 

เริ่มจางจนถึงวันกอนวัน 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนม 

พรรษาของปที่จะขอ 

พระราชทานไมนอยกวา 

๖๐ วัน 

     ๒. ลําดับ ๒ - ๕ ซึ่ง 

กําหนดระยะเวลาเลื่อนชั้น    

ตรา ๕ ป หมายถึงตองดํารง 

  ตําแหนงในระดับนั้น ๆ 

  รวมเปนเวลาไมนอยกวา 

  ๕ ปบริบูรณ กอนวัน 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนม 

พรรษาของปที่จะขอ 

พระราชทานไมนอยกวา 

๖๐ วัน 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๕. ระดับ ๗ - ๑๐ ท.ม. ท.ช. ๑. ดํารงตําแหนงระดับ 

๗ หรือ ระดับ ๘ หรือ

ระดับ ๙ หรือระดับ ๑๐ 

เริ่มขอพระราชทาน     

ท.ม. 

๒. ดํารงตําแหนงระดับ 

๗ และหรือระดับ ๘ 

และหรือระดับ ๙ และ

หรือระดับ ๑๐ มาแลว

ไมนอยกวา ๕ ป

บริบูรณ ขอ ท.ช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๓ 

บัญชี  ๑๘ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก 

ผูดํารงตําแหนงในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 

๔. 

 

 

 

 

 

๕. 

 

 

 

 

๖. 

ประจําแผนก   หรือ  

ตําแหนงเทียบเทา  

หัวหนาแผนก หรือ               

ตําแหนงเทียบเทา 

ผูชวยศาสตราจารย  หรือ อาจารย 

 

- ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี    

รองผูอํานวยการศูนย 

   รองผูอํานวยการสถาบัน 

   หัวหนาภาควิชา หรือ 

   ตําแหนงเทียบเทา 

- รองศาสตราจารย 

- รองอธิการบดี  คณบดี 

   ผูอํานวยการสถาบัน 

   ผูอํานวยการศูนย หรือ 

   ตําแหนงเทียบเทา 

-  ศาสตราจารย 

อธิการบดี  หรือ 

ตําแหนงเทียบเทา 

 

บ.ม. 

 

บ.ช. 

 

จ.ม. 

 

จ.ช. 

 

 

 

 

 

ต.ม. 

 

 

 

 

ต.ช. 

จ.ช. 

 

ต.ม. 

 

ต.ช. 

 

ท.ม. 

 

 

 

 

 

ท.ช. 

 

 

 

 

ป.ม. 

๑. เริ่มขอพระราชทาน

ตามตําแหนง 

๒. การขอพระราชทาน

เล่ือนชั้นตราเวน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๕ 

ป 

บริบูรณ ตามลําดับ จนถึง

เกณฑชั้นสูงสุดของ

ตําแหนง 

- ตองปฏิบัติงาน

ติดตอกันมาเปนเวลาไม

นอย        

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ   

นับต้ังแตวันเริ่มจางจน 

ถึงวันกอนวันพระราช 

พิธีเฉลิมพระชนม 

พรรษาของปที่จะขอ 

พระราชทานไมนอย 

กวา ๖๐ วัน 

 

 

        

 

 

 

 

 



 ๔๔ 

บัญชี  ๑๙ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกราชบณัฑิต และกรรมการตามกฎหมาย 

ที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ราชบัณฑิต บ.ม. ม.ป.ช. ๑. ไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ

ครั้งหลังสุดมาแลวไม

นอยกวา ๕ ป 

๒. นับระยะเวลาที่

ปฏิบัติงานในตําแหนง

กรรมการมาแลวไมนอย

กวา ๒ ป 

๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้น

ตรา ตามลําดับ  ม.ป.ช. 

เวนชั้นตราละ ๕ ป 

๒. กรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. ไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ

ครั้งหลังสุดมาแลวไม

นอยกวา ๕ ป 

๒. นับระยะเวลาที่

ปฏิบัติงานในตําแหนง

กรรมการมาแลวไมนอย

กวา ๒ ป  

๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้น

ตรา ตามลําดับ   ม.ป.ช.  

เวนชั้นตราละ ๕ ป 

 

 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๓. อนุกรรมการในคณะกรรมการ 

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงตั้งตามกฎหมาย 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. ไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ

ครั้งหลังสุดมาแลวไม

นอยกวา ๕ ป 

๒. นับเวลาที่ปฏิบัติงาน

ในตําแหนงอนุกรรมการ

มาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้น

ตรา ตามลําดับ 

     ๓.๑  ตั้งแต บ.ม.-ป.ม. 

ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา ๆ 

ละ ๕ ป 

     ๓.๒  ตั้งแต ป.ม.-ม.ว.

ม. ระยะเวลาเลื่อนชั้น

ตรา ๆ ละ ๘ ป 

     ๓.๓  ตั้งแต ม.ว.ม.-ม.

ป.ช. ระยะเวลาเลื่อนชั้น

ตรา ๑๐ ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๖ 

บัญชี  ๒๐ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

 

๕. 

 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

 

 

 

 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

 

เอกอัครราชทูต 

อัครราชทูต 

อุปทูต 

อัครราชทูตที่ปรึกษาประจําสถาน

เอกอัครราชทูต 

ที่ปรึกษาประจําสถาน 

เอกอัครราชทูต 

เลขานุการเอก 

เลขานุการโท 

เลขานุการตรี 

เจาหนาที่ ขารัฐการ หรือ 

ขาราชการของรัฐบาล 

ตางประเทศหรือองคการ 

ระหวางประเทศ 

 

กงสุลใหญกิตติมศักดิ์ 

กงสุลกิตติมศักดิ์ 

รองกงสุลกิตติมศักดิ์ 

ป.ช. 

ป.ม. 

ท.ช. 

ท.ช. 

 

ท.ม. 

 

ต.ช. 

จ.ช. 

บ.ช. 

บ.ม. 

 

 

 

 

ต.ม. 

จ.ม. 

บ.ช. 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

ป.ช. 

 

 

 

 

- 

- 

- 

ลําดับที่ ๑ - ๘ 

๑. เปนผูแทนทางการทูต

ของตางประเทศ 

๒. รับตําแหนงประจํา

ประเทศไทยไมนอยกวา 

๒ ป และใกลจะพน

ตําแหนงไป เวนแตผูแทน

ทางการทูตฝายทหารจะมี 

เวลาอยูในตําแหนงนอย

กวา ๒ ป แตไมนอยกวา 

๑ ป จะดําเนินการขอ

พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณให

ก็ได 

ลําดับที่ ๙ 

- เปนหนาที่ของกระทรวง    

ทบวง กรม เกี่ยวของมาก

ที่สุดพิจารณาเสนอขอ 

พระราชทาน  โดยขอให

กระทรวงการตางประเทศ 

พิจารณาความเหมาะสม 

ของชั้นตรากอนเสนอขอ 

พระราชทานไปยังสํานัก 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ลําดับที่ ๑๐ - ๑๒ 

๑. เปนกงสุลกิตติมศักดิ์

ไทยปฏิบัติงานดีเดนหรือ

กระทําความดีความชอบ

เปนประโยชนยิ่งแกทาง

ราชการไทยและ   

ประเทศไทย 

- ลําดับ ๑ - ๘                    

หมายถึงผูดํารงตําแหนง

เทียบเทาดวยการขอ         

พระราชทานใหเปนหนาที ่

ของกระทรวงการ            

ตางประเทศ 

- กรณีชาวตางประเทศ

รับราชการไทยหรือเปน

ลูกจางรัฐบาลไทยใหถือ 

ปฏิบัติโดยอนุโลมตาม

ระเบียบวาดวย               

ขาราชการไทย การขอ

พระราชทานใหเปน

หนาที่ของกระทรวง 

ทบวง  

กรม ที่เกี่ยวของ 

- กรณีเปนผูแทนทางการ

ทูตฝายทหาร ซึ่งมียศ

ทหารใหถือปฏิบตัิโดย 

อนุโลมตามระเบียบ 



 ๔๗ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 
ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑. ดํารงตําแหนงกงสุล

กิตติมศักดิ์ไทยมาแลวไม

นอยกวา ๕ ป 

๒. กรณีที่กระทรวงการ

ตางประเทศเห็นควรเสนอ

ขอพระราชทานเลื่อนชั้น

ตราเลื่อนชั้นตรา ใหเปน

พิเศษ จากชั้นตราที่

กําหนดไวในบัญชีนี้  ตอง

เวนระยะเวลาไมนอยกวา 

๕ ป และใหขอ

พระราชทานเลื่อนอีก ๑ 

ชั้นตราจากที่เคยไดรับ

พระราชทานครั้งสุดทาย 

 

 

 

วาดวยการขอพระราช  

ทานเครื่องราช ฯ สําหรับ 

ขาราชการไทยโดย 

อนุโลมและพิจารณา 

ความดีความชอบตอ 

ราชการไทย ประกอบ  

ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจ   

และการขอพระราชทาน 

ของกระทรวงกลาโหม 

โดยใหกระทรวงการตาง 

ประเทศพิจารณาตาม 

ความเหมาะสมของชั้น 

ตราที่กระทรวงกลาโหม 

เสนอขอพระราชทาน   

กอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๘ 

บัญชี  ๒๑ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก  คูสมรสองคมนตรี 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 
 ลําดับ 

 

ตําแหนง 

 เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

  หมายเหต ุ

๑. ประธานองคมนตรี ป.ม. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ป.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ

ถึง   ม.ว.ม. 

 

๒. องคมนตรี ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ท.ช. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ

ถึง   ป.ช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๙ 

บัญชี  ๒๒ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก  คูสมรสรัฐมนตรี 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. นายกรัฐมนตรี ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ท.ช. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ

ถึง   ม.ว.ม. 

๒. รองนายกรัฐมนตรี ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ท.ช. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ

ถึง   ป.ช. 

๓. ได ป.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป บริบูรณ   

ขอ ม.ว.ม. 

๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวง 

หรือรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

ต.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ต.ช. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ

ถึง   ป.ช. 

๓. ได  ป.ช.  มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป บริบูรณ   

ขอ   ม.ว.ม. 

 

๔. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  หรือ

ทบวง 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน    

ต.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ

ถึง   ป.ม. 

 

 

 



 ๕๐ 

บัญชี  ๒๓ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก  คูสมรสสมาชิกรัฐสภา (บางตําแหนง) 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ประธานรัฐสภา ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ท.ช. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ

ถึง   ป.ช. 

๓. ได ป.ช. มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป บริบูรณ    

ขอ   ม.ว.ม. 

๒. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

หรือประธานวุฒิสภา 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ท.ช. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ

ถึง   ป.ช. 

๓. ได   ป.ช.   มาแลวไม

นอยกวา ๕ ป บริบูรณ   

ขอ   ม.ว.ม. 

๓. รองประธานสภาผูแทนราษฎร  

หรือรองประธานวุฒิสภา 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ต.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ

ถึง    ป.ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๑ 

บัญชี  ๒๔ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก  คูสมรสผูดํารงตําแหนง 

๒๔.๑ คูสมรสสมาชิกรัฐสภา 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ 

สมาชิกวุฒิสภา 

บ.ม. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

บ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง  ท.ม. 

 

๒๔.๒ คูสมรสขาราชการชัน้ผูใหญ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง หรือ   

หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ต.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราไดปเวนป 

ตามลําดับถึง  ท.ม. 

๓. การขอพระราชทาน

ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป ตอง

เวน ๒ ป ตามลําดับถึง  

ป.ม. 

๒. รองปลัดกระทรวง รองปลัดทบวง 

หรือรองหัวหนาสวนราชการ  ตาม

ขอ ๑ 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

จ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป  

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

 

 
 



 ๕๒ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๓. อธิบดี  หัวหนาสวนราชการ ที่มี

ฐานะเปนกรม   หรือเทียบเทา 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

จ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

 

๒๔.๓ คูสมรสขาราชการทหารชั้นผูใหญ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. นายทหารยศพลเอก  พลเรือเอก พล

อากาศเอก ที่ดํารงตําแหนง 

ผูบัญชาการเหลาทัพ 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ต.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

๓. การขอพระราชทาน

ตั้งแตชั้น ท.ม.ขึ้นไป ตอง

เวน ๒ ป ตามลําดับถึง   

ป.ม. 

๒. นายทหารยศพลเอก  พลเรือเอก 

พลอากาศเอก ที่ดํารงตําแหนง ซึ่ง

มีลักษณะเปนการบังคับบัญชา

ตามกฎหมาย 

จ.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน    

จ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

๓. การขอพระราชทาน

ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป ตอง

เวน ๒ ป ขอ ท.ช. 

 

 
 
 
 



 ๕๓ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๓. นายทหารยศพลโท   พลเรือโท 

พลอากาศโท ที่ดํารงตําแหนงซึ่งมี

ลักษณะเปนการบังคับบัญชาตาม

กฎหมาย 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

จ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป  

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

๔. นายทหารยศพลตรี   พลเรือตรี  พล

อากาศตรี ที่ดํารงตําแหนงเจากรม 

บ.ช. ต.ช. ๑. เริ่มตนขอพระราชทาน   

บ.ช. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป  

ตามลําดับถึง   ต.ช. 

 

 

๒๔.๔ คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. อธิบดีกรมตํารวจ ต.ม. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน    

ต.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

๓. การขอพระราชทาน

ตั้งแตชั้น ท.ม.  ขึ้นไป    

ตองเวน ๒ ป ตามลําดับ

ถึง  ป.ม. 

 

 
 
 
 
 



 ๕๔ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๒. พลตํารวจเอก ที่ดํารงตําแหนง ซึ่งมี

ลักษณะเปนการบังคับบัญชาตาม

กฎหมาย 

จ.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

จ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง  ท.ม. 

๓. การขอพระราชทาน

ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป ตอง

เวน ๒ ป ขอ ท.ช. 

 

๓. พลตํารวจโท ที่ดํารงตําแหนงซึ่งมี

ลักษณะเปนการบังคับบัญชาตาม

กฎหมาย 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

จ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

 

 

๒๔.๕ คูสมรสขาราชการตุลาการ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. ประธานศาลฎีกา ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ท.ช. 

๒. การขอพระราชทาน

เล่ือนชั้นตรา ตองเวน ๒ 

ป ตามลําดับถึง   ป.ช. 

- ปลัดกระทรวงยุติธรรม

อาจขอในฐานะ

ปลัดกระทรวง  หรือชั้น

ของตุลาการก็ได 

 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๒. อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ 

รองประธานศาลฎีกา   หรือ อธิบดี

ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ต.ม. 

๒. ขอพระ 

๓. ราชทานเลื่อนชั้นตรา

ไดปเวนป ตามลําดับถึง   

ท.ม. 

๔. การขอพระราชทาน

ตั้งแตชั้น ท.ม.  ขึ้นไป 

ตองเวน ๒ ป ตามลําดับ

ถึง   ป.ม. 

๓. อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือ

รองอธิบดีผูพิพากษา ศาลอุทธรณ    

หรือรองอธิบดี ผูพิพากษาศาล

อุทธรณภาค 

จ.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

จ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

๓. การขอพระราชทาน

ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป ตอง

เวน ๒ ป ขอ ท.ช. 

๔. อธิบดีผูพิพากษาภาค รองอธิบดี      

ผู พิพากษาภาค   หรือ รองอธิบดี   

ผูพิพากษาศาลชั้นตน 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

จ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

๕. ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด บ.ช. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

บ.ช. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง   ต.ช. 

 

 

       

 

 



 ๕๖ 

 

๒๔.๖ คูสมรสขาราชการอัยการ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน 
ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

หมายเหต ุ

๑. อัยการสูงสุด ต.ม. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

ต.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป 

ตามลําดับถึง   ท.ม. 

๓. การขอพระราชทาน

ตั้งแตชั้น  ท.ม. ขึ้นไปตอง

เวน ๒ ป  ตามลําดับถึง   

ป.ม. 

๒. รองอัยการสูงสุด จ.ม. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน   

จ.ม. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป  

ตามลําดับถึง  ท.ม. 

๓. อัยการพิเศษฝาย หรืออัยการพิเศษ

ประจําเขต 

บ.ช. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน  

บ.ช. 

๒. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราได ปเวนป  

ตามลําดับถึง  ต.ช. 
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