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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๑๑  (๖)  (๘)  และ  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   พ.ศ. 
๒๕๓๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 
พ.ศ.  ๒๔๙๕ 

(๒) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 
(๓) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการฝ่าย 

ทหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
(๔) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. 

๒๕๓๒ 
บรรดามติคณะรัฐมนตรี  ค าสั่ง  หรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือ 

แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“เครื่องราชอิสริยาภรณ์”  หมายความว่า  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 
ช้างเผือก  ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก  หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ 
ยิ่งมงกุฎไทย  ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย  แล้วแต่กรณี 

“ข้าราชการการเมือง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งเป็นหรือถือว่าเป็นข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น 
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“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน  ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย 
อัยการ  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่า 
ด้วยระเบียบข้าราชการต ารวจ  ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายทหาร  ข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร  และข้าราชการและพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน  หรือองค์การของรัฐ  
รวมทั้งบุคคลที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ยกเว้นการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมติคณะ  
รัฐมนตรี  และตามที่ทรงพระราชด าริเห็นสมควร 

ข้อ ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้า  ฯ  พระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน  โดยการ 
พิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล  เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ 
อย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 

ข้อ ๘ ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด  ให้พิจารณา  
โดยรอบคอบว่า  บุคคลนั้นได้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึง  
ขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง  ระดับ  ชั้น  
ชั้นยศ  หรือครบก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้  
บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง  และ 
เพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด  ชั้นตราใด  แก่บุคคลใด  ให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
การเสนอขอพระราชทาน 
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ข้อ ๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน 
มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน  โดยเลื่อนชั้น  
ตราตามล าดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามล าดับ  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 

โดยให้พิจารณาถึงต าแหน่ง  ระดับ  ชั้น  ชั้นยศ  ก าหนดระยะเวลา  และความดีความชอบ  เว้นแต่จะได้  
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จะต้องมี 
คุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ 

สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง  และ 
(๓) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือต้อง 

รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
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ข้อ ๑๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้  เว้นแต่กรณี 
ดังนี้ 

(๑) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ต่าง 
บัญชีกัน 

(๒) เป็นการขอพระราชทานตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในระเบียบนี้  หรือ 
(๓) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น  กล่าวคือ  ปฏิบัติ 

หน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ  ซึ่งเป็นงานส าคัญยิ่งและเป็น  
ผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชน  หรือคิดค้นสิ่ งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ 
ได้เป็นผลส าเร็จ  โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่า  ได้กระท าความดีความชอบอันเป็น 
ประโยชน์ยิ่งประการใด  เมื่อใดและได้ผลดีอย่างไร 

ข้อ ๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอเลื่อนชั้นตราก่อนครบก าหนด 
ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ  ๑๑  (๓) 

ข้อ ๑๓ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอข้ามชั้นตรามิได้  เว้นแต่เป็น  
กรณีตามข้อ  ๑๑  (๓) 

ข้อ ๑๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีให้ขอพระราชทานในวโรกาส 
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  เว้นแต่การเสนอขอพระราชทานกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนตาม  
ข้อ  ๒๘  การเสนอขอพระราชทานส าหรับชาวต่างประเทศตามข้อ  ๒๙  และการเสนอขอพระราชทาน 
ส าหรับผู้วายชนม์ตามข้อ  ๓๐  โดยให้เสนอขอพระราชทานได้ตามคราวแห่งความชอบและตามเหตุการณ์ 
เป็นกรณี  ๆ  ไป 
 ข้อ ๑๕ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนดรายการและจ านวนเอกสารประกอบการ 
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  แล้วแจ้งเวียนให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือบุคคลตาม  
ข้อ  ๑๖  ทราบและถือปฏิบัติ 

ให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือบุคคลตามข้อ  ๑๖  จัดท าเอกสารดังกล่าวตามรายการและ 
จ านวนที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยแยกเอกสารเป็นการเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้ที่  
ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันและผู้ที่ต้องพ้นจากหน้าที่เพราะเกษียณอายุและให้เป็นไปตามล าดับชั้นตรา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  คือ 

(๑) ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  และ 
(๒) ชั้นสายสะพาย 

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  ให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ  
บุคคลตามข้อ  ๑๖  ส่งเอกสารไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน 



ฉบับพิเศษ  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๑๐   ตอนที่   ๒๒๒ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๓๖ 
 

ภายหลังจากที่ได้ส่งเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีไปยัง 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว  หากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือบุคคลตามข้อ  ๑๖  เห็นว่ามีบุคคล 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ระดับ  ชั้น  ชั้นยศ  สูงขึ้นและมีคุณสมบัติอ่ืนครบตามหลักเกณฑ์  
ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจ าปี  ก็ให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมไปยังส านัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ข้อ ๑๖ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(๑) นายกรัฐมนตรี  ส าหรับรัฐมนตรี 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการรัฐสภา 

ฝ่ายการเมืองประจ าสภาผู้แทนราษฎร 
(๓) ประธานวุฒิสภา  ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

ประจ าวุฒิสภา 
(๔) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ส าหรับข้าราชการการเมืองในสังกัด 
(๕) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ส าหรับข้าราชการการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร 
(๖) ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  ปลัดกรุงเทพมหานคร  หัวหน้าส่วนราชการที่ไม่ 

สังกัดกระทรวง  หรือทบวง  หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และเลขาธิการวุฒิสภา  ส าหรับ 

(ก) ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  ดะโต๊ะยุติธรรม  ผู้พิพากษาสมทบ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การของรัฐ  หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน 
ในสังกัดแล้วแต่กรณี 

(ข) คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน 
(๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหานคร  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ปกครองท้องที่แล้วแต่กรณี 

(๘) หัวหน้าหน่วยงานอื่นนอกจาก  (๖) ส าหรับบุคคลหรือพนักงานในสังกัด 
(๙) คณะกรรมการตามข้อ  ๒๓  หรือข้อ  ๒๔  แล้วแต่กรณี  ส าหรับบุคคลตาม  (๑) 

ถึง  (๘)  ข้างต้นและบุคคลอื่นตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม  ผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  

สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน  ซึ่งประสงค์ 
จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลตามข้อ  ๑๖  (๖)  (ก)  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่ง  ท าหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ  เอกสาร  และหลักฐานต่าง  ๆ  แล้วพิจารณา  
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คุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่ก าหนดในระเบียบนี้  พร้อมทั้ งรับรองว่าเป็นบุคคล 
ที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ 

ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  ทบวง  ยกเว้นปลัดกรุงเทพมหานคร  และหัวหน้า  
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่ง  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณา  
กลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง  ก่อนเสนอไปยังบุคคลตามข้อ  ๑๖  (๖) 

ส าหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลตามข้อ  ๑๖  (๘)  ให้น าความ 
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งประสงค์จะเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และ  
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ในเขตจังหวัดของตน  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น  
คณะหนึ่งท าหน้าที่รวบรวมตรวจสอบรายชื่อ  เอกสาร  และหลักฐานต่าง  ๆ  แล้วพิจารณาคุณสมบัติ 
และกลั่นกรองความดีความชอบ  ตามที่ก าหนดในระเบียบนี้  พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควร  
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้  แล้วเสนอไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือส านัก  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๑๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา  หรือข้าราชการรัฐสภา 

ฝ่ายการเมือง  ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  วัน 
นับตั้งแต่วันที่ด ารงต าแหน่งหลังจากวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ผ่านมา  จนถึงวัน  
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน 

(๒) ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา  หรือข้าราชการรัฐสภา 
ฝ่ายการเมืองหลายต าแหน่งหรือหลายครั้ ง  ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือ 
หลายต าแหน่งรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่ด ารงต าแหน่งหลังจากวันพระราช 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ผ่านมาจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่  
จะขอพระราชทาน 

(๓) ข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปีบริบูรณ์ 
นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ  จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระ 
ราชทานไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน  ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนต ารวจให้นับเวลาราชการ 
ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ  หรือวันเริ่มเข้ารับราชการต ารวจ  แล้วแต่กรณี  ในระหว่างที่  
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
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(๔) ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่ 
น้อยกว่า  ๘  ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาของปี 
ที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

(๕) ดะโต๊ะยุติธรรม  หรือผู้พิพากษาสมทบ  ต้องด ารงต าแหน่งติดต่อกันมาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า  ๕  ปีบริบูรณ์  หรือด ารงต าแหน่งมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า  ๔  ปีบริบูรณ์  แล้วแต่กรณี  นับ 
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  ให้ด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนม 
พรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

(๖) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การของรัฐ  หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน  และบุคคลหรือพนักงานอ่ืน  ต้องปฏิบัติงานติดต่ อกันมาเป็นเวลาไม่ 
น้อยกว่า  ๘  ปีบริบูรณ์  หรือไม่น้อยกว่า  ๕  ปีบริบูรณ์  แล้วแต่กรณี  นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อน 
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

(๗) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  และ 
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่  ต้องด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง  หรือหลาย  
ต าแหน่งติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า  ๓  ปีบริบูรณ์  หรือได้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง  หรือหลายต าแหน่ง 
มาแล้ว  มีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า  ๕  ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่วันที่ได้ด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราช 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ในการนับระยะเวลาตาม  (๓)  (๔)  และ  (๖)  และการนับระยะเวลาเพ่ือเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระ เบียบนี้  หากผู้ขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด  ให้เพ่ิมก าหนดระยะเวลาการขอพระราชทาน 
อีก  ๑  ปี  ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ 

ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ใดถูกกล่าวหาว่า 
(๑) กระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  หรือ 
(๒) กระท าความผิดทางอาญา  และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน 

หรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล  แม้คดียังไม่ถึงที่สุด  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด  
ที่มีโทษปรับสถานเดียว  ก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานในปีใด  
ให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือบุคคลตามข้อ  ๑๖  แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตามข้อ  ๒๓ 
หรือข้อ  ๒๔  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย  และคณะกรรมการอาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือน  ให้ถือ 
ตามข้ันเงินเดือนที่ได้รับเทียบกับผู้มียศทหารตามอัตราต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 
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ข้อ ๒๒ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การ  
ของรัฐ  หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน  และบุคคลหรือพนักงานอ่ืนที่ต้อง 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุในปีใด  ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน 

ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสาย 
สะพายคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  จ านวน  ๕  คน เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการพระราชวังหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ 

เลขานุการ 
(๖) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี  ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายทุกชั้นตราแก่บุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั้นสายสะพาย  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายแก่บุคคลดังต่อไปนี้อีกด้วย 

(๑) องคมนตรี 
(๒) ข้าราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา  และข้าราชการรัฐสภา 

ฝ่ายการเมือง 
(๓) ข้าราชการการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใน 

กรุงเทพมหานคร  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน  
เพ่ือกลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า 
สายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 



ฉบับพิเศษ  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๑๐   ตอนที่   ๒๒๒ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๓๖ 
 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง 

จ านวน  ๕  คน เป็นกรรมการ 
(๓) เลขาธิการ  ก.พ. เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการ 
(๕) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการกองประกาศิต เป็นกรรมการและ 

เลขานุการ 
(๗) ข้าราชการในกองประกาศิตท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

มอบหมาย เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายทุกชั้นตรา 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน  เพ่ือ 
กลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๒๕ เมื่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเอกสารค าขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
แล้ว  ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ   ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ที่สมควรได้รับตามระเบียบนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้  แล้ว  
เสนอคณะกรรมการตามข้อ  ๒๓  หรือข้อ  ๒๔  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาตามข้อ  ๒๗  ต่อไป 

ข้อ ๒๖ นอกจากอ านาจและหน้าที่ตามข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔  แล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณา 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหรือชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  แล้วแต่กรณี  
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) พิจารณาการยกเว้นคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อ  ๑๐  (๓) 

(๒) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
กรณีขอพระราชทานปีติดกันตามข้อ  ๑๑  (๓) 

(๓) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
กรณีขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ  ๑๒ 

(๔) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
กรณีขอพระราชทานข้ามชั้นตราตามข้อ  ๑๓ 



ฉบับพิเศษ  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๑๐   ตอนที่   ๒๒๒ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๓๖ 
 

(๕) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
กรณีขอพระราชทานตามข้อ  ๑๖  (๙)  ทั้งนี้  มิให้น าความในข้อ  ๑๕  และข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับ 

(๖) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
กรณีผู้ขอพระราชทานถูกกล่าวหาและอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือด าเนินคดีตามข้อ  ๒๐ 

(๗) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการตามข้อ  ๒๓  หรือข้อ  ๒๔  แล้วแต่กรณี  พิจารณาเสร็จแล้ว  ให้ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ที่สมควร 
ขอพระราชทานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส านักเลขาธิการคณะ  
รัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังส านักราชเลขาธิการเพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนซึ่งไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้  ให้ส านัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรขอพระราชทานตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ต่อ  
นายกรัฐมนตรี  โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการตามข้อ  ๒๓  หรือข้อ  ๒๔ 

เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังส านัก 
ราชเลขาธิการ  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หากทรง  
พระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และน าเสนอคณะกรรมการตามข้อ  ๒๓ 
หรือข้อ  ๒๔  แล้วแต่กรณีเพ่ือทราบต่อไป 

หมวด  ๔ 
การเสนอและการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานแก่บุคคลบางประเภท 

 

ข้อ ๒๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับชาวต่างประเทศ  ให้เสนอ 
ขอพระราชทานได้เมื่อชาวต่างประเทศนั้นได้กระท าคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง  โดยให้ 
กระทรวง  ทบวง  กรม  ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้างต้น  ให้กระทรวง  ทบวง  กรม  ที่เสนอขอ 
พระราชทานแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ที่เสนอขอพระราชทาน  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ภายในบังคับธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมื่อ 
กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดและชั้นตรา 
 



ฉบับพิเศษ  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๑๐   ตอนที่   ๒๒๒ ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๓๖ 
 

ใดแล้ว  ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลที่ชาวต่างประเทศนั้นถือสัญชาติว่าจะขัดข้องการขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวหรือไม่  หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง  ทบวง  กรม  ที่เสนอขอ 
พระราชทานแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ  เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อไปยังส านัก 
ราชเลขาธิการเพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หากทรง  
พระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ในกรณีนี้  มิให้น าความในข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  และข้อ  
๒๕ มาใช้บังคับ 

ข้อ ๓๐ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับผู้วายชนม์  ให้กระทรวง  ทบวง 
กรม  ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดเสนอขอพระราชทานได้เมื่อผู้วายชนม์ได้เคยกระท า 
คุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  โดยให้ส่งเอกสารไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพ่ือน าเสนอนายก 
รัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยัง  
ส านักราชเลขาธิการ  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หาก 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ในกรณีนี้  มิให้น าความในข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  และข้อ  
๒๕ มาใช้บังคับ 

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
หรือคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  แล้ว 
แต่กรณีเป็นผู้พิจารณาปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้  แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย 

ค าวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 


