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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการขอพระราชทานเครื่ องราช
อิส ริ ย าภรณ์อัน เป็ น ที่เชิดชูยิ่ งช้างเผื อกและเครื่องราชอิส ริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทย พ.ศ.
๒๕๓๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๔๙๕
(๒) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๓) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แ ก่ข้าราชการฝ่าย
ทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๔) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๒
บรรดามติคณะรัฐมนตรี คาสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎไทย ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี
“ข้ า ราชการการเมื อ ง” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง เป็ น หรื อ ถื อ ว่ า เป็ น ข้ า ราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น
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“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
อัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตารวจตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการตารวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายทหาร ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ แก่ส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หน่วยงาน หรือองค์การของรัฐ
รวมทั้งบุคคลที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ยกเว้นการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมติคณะ
รัฐมนตรี และตามที่ทรงพระราชดาริเห็นสมควร
ข้อ ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบาเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
อย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ข้อ ๘ ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด ให้พิจารณา
โดยรอบคอบว่า บุคคลนั้นได้กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึง
ขนาดควรได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงตาแหน่ง ระดับ ชั้น
ชั้นยศ หรือครบกาหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้
บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึ กภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และ
เพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย
การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์ใด ชั้นตราใด แก่บุคคลใด ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
หมวด ๒
การเสนอขอพระราชทาน
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ข้อ ๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้น
ตราตามลาดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลาดับ 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
โดยให้พิจารณาถึงตาแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กาหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เว้นแต่จะได้
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็ น ผู้ ป ระพฤติ ดี แ ละปฏิ บั ติ ง านราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
(๓) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้อง
รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
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ข้อ ๑๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้ เว้นแต่กรณี
ดังนี้
(๑) เป็ น การขอพระราชทานตามหลั ก เกณฑ์ที่ กาหนดในบั ญชี ท้ ายระเบี ยบนี้ต่ า ง
บัญชีกัน
(๒) เป็นการขอพระราชทานตามที่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้ หรือ
(๓) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ฝ่ า อั น ตรายหรื อ ปฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ หน้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษ ซึ่ ง เป็ น งานส าคั ญ ยิ่ ง และเป็ น
ผลดีแก่ร าชการหรื อสาธารณชน หรื อคิดค้นสิ่ งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ
ได้เป็ นผลส าเร็ จ โดยให้ ร ะบุ ความดีความชอบให้ เห็นเด่นชัดว่า ได้กระทาความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใดและได้ผลดีอย่างไร
ข้อ ๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอเลื่อนชั้นตราก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๑ (๓)
ข้อ ๑๓ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอข้ามชั้นตรามิได้ เว้นแต่เป็น
กรณีตามข้อ ๑๑ (๓)
ข้อ ๑๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีให้ขอพระราชทานในวโรกาส
พระราชพิธีเฉลิ มพระชนมพรรษา เว้นแต่การเสนอขอพระราชทานกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วนตาม
ข้อ ๒๘ การเสนอขอพระราชทานสาหรับชาวต่างประเทศตามข้อ ๒๙ และการเสนอขอพระราชทาน
สาหรับผู้วายชนม์ตามข้อ ๓๐ โดยให้เสนอขอพระราชทานได้ตามคราวแห่งความชอบและตามเหตุการณ์
เป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๑๕ ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดรายการและจานวนเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แล้วแจ้งเวียนให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตาม
ข้อ ๑๖ ทราบและถือปฏิบัติ
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ จัดทาเอกสารดังกล่ าวตามรายการและ
จานวนที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด โดยแยกเอกสารเป็นการเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้ที่
ปฏิบั ติห น้ าที่ในปั จ จุ บั น และผู้ ที่ต้อ งพ้น จากหน้าที่เ พราะเกษียณอายุและให้ เป็นไปตามล าดับชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ
(๑) ชั้นต่ากว่าสายสะพาย และ
(๒) ชั้นสายสะพาย
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ
บุคคลตามข้อ ๑๖ ส่งเอกสารไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
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ภายหลั ง จากที่ ได้ ส่ ง เอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ ประจ าปี ไปยั ง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว หากกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ เห็นว่ามีบุคคล
ที่ไ ด้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง ระดั บ ชั้ น ชั้ นยศ สู ง ขึ้ นและมี คุณ สมบั ติ อื่น ครบตามหลั ก เกณฑ์
ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจาปี ก็ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๑๖ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๑) นายกรัฐมนตรี สาหรับรัฐมนตรี
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร สาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมืองประจาสภาผู้แทนราษฎร
(๓) ประธานวุฒิสภา ส าหรับสมาชิกวุฒิส ภาและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ประจาวุฒิสภา
(๔) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สาหรับข้าราชการการเมืองในสังกัด
(๕) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับข้าราชการการเมืองและผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
(๖) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลั ดกรุงเทพมหานคร หัว หน้าส่วนราชการที่ไม่
สังกัดกระทรวง หรือทบวง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และเลขาธิการวุฒิสภา สาหรับ
(ก) ข้าราชการ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
ในสังกัดแล้วแต่กรณี
(ข) คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน
(๗) ปลั ดกระทรวงมหาดไทยหรื อ ปลั ดกรุ งเทพมหานคร ส าหรับ ผู้ ปฏิ บัติ ง านใน
หน่ วยงานตามกฎหมายเกี่ย วกับ การปกครองส่ วนท้องถิ่น และผู้ ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ปกครองท้องที่แล้วแต่กรณี
(๘) หัวหน้าหน่วยงานอื่นนอกจาก (๖) สาหรับบุคคลหรือพนักงานในสังกัด
(๙) คณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี สาหรับบุคคลตาม (๑)
ถึง (๘) ข้างต้นและบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
สูงสุดของรั ฐวิส าหกิจ องค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีลั กษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งประสงค์
จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๖ (๖) (ก) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ทาหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณา
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คุณสมบั ติและกลั่ น กรองความดีความชอบตามที่กาหนดในระเบียบนี้ พร้อมทั้ งรับรองว่าเป็นบุคคล
ที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
ให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการระดับ กระทรวง ทบวง ยกเว้น ปลั ดกรุงเทพมหานคร และหั ว หน้ า
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง ก่อนเสนอไปยังบุคคลตามข้อ ๑๖ (๖)
สาหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๖ (๘) ให้นาความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ให้ผู้ ว่าราชการจั งหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ งประสงค์จะเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ป ฏิบั ติงานตามกฎหมายว่าด้ว ยการปกครองท้องที่ในเขตจังหวัดของตน แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งทาหน้าที่รวบรวมตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติ
และกลั่น กรองความดีความชอบ ตามที่กาหนดในระเบียบนี้ พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่ส มควร
เสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ได้ แล้ ว เสนอไปยั งปลั ด กระทรวงมหาดไทยหรื อส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิส ริ ยาภรณ์ใ ห้ เ ป็น ไปตามกาหนดระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน
นั บ ตั้ง แต่ วัน ที่ด ารงตาแหน่ ง หลั ง จากวั น พระราชพิธี เฉลิ ม พระชนมพรรษาของปีที่ ผ่ า นมา จนถึง วั น
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
(๒) ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ ายการเมืองหลายตาแหน่ งหรื อหลายครั้ ง ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งหรือ
หลายตาแหน่งรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ดารงตาแหน่งหลังจากวันพระราช
พิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาของปี ที่ ผ่ า นมาจนถึ ง วั น ก่ อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาของปี ที่
จะขอพระราชทาน
(๓) ข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์
นั บตั้ งแต่ วั นเริ่ มเข้ ารั บราชการ จนถึ งวั นก่ อนวั นพระราชพิ ธี เฉลิ มพระชนมพรรษาของปี ที่ จะขอพระ
ราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ส่วนผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนตารวจให้นับเวลาราชการ
ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนทหารกองประจาการ หรือวันเริ่มเข้ารับราชการตารวจ แล้วแต่กรณี ในระหว่างที่
กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
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(๔) ลูกจ้ างประจ าของส่ ว นราชการ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาของปี
ที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
(๕) ดะโต๊ะยุติธรรม หรือผู้พิพากษาสมทบ ต้องดารงตาแหน่งติดต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ หรือดารงตาแหน่งมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับ
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ดารงตาแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิ มพระชนม
พรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
(๖) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐ
ที่ มี ลั ก ษณะอย่ า งเดี ย วกั น และบุ ค คลหรื อ พนั ก งานอื่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อ กั น มาเป็ น เวลาไม่
น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ หรือไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
(๗) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้อ งถิ่น และ
ผู้ป ฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้ว ยการปกครองท้องที่ ต้องดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง หรือหลาย
ตาแหน่งติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ หรือได้ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง หรือหลายตาแหน่ง
มาแล้ว มีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ได้ดารงตาแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในการนับระยะเวลาตาม (๓) (๔) และ (๖) และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ หากผู้ขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มกาหนดระยะเวลาการขอพระราชทาน
อีก ๑ ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ใดถูกกล่าวหาว่า
(๑) กระทาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือ
(๒) กระท าความผิ ด ทางอาญา และอยู่ ร ะหว่ า งสอบสวนของพนั ก งานสอบสวน
หรืออยู่ระหว่างการดาเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด
ที่มีโทษปรับสถานเดียว ก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานในปีใด
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตามข้อ ๒๓
หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี ทราบด้วย และคณะกรรมการอาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้ถือ
ตามขั้นเงินเดือนที่ได้รับเทียบกับผู้มียศทหารตามอัตราตาแหน่งที่ดารงอยู่
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ข้อ ๒๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การ
ของรั ฐ หรื อพนั กงานหน่ วยงานของรั ฐ ที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ต้อง
พ้นจากการปฏิบัติห น้าที่เพราะเกษีย ณอายุในปีใด ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย
หมวด ๓
การพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสาย
สะพายคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จานวน ๕ คน
เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการพระราชวังหรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
(๖) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มีอ านาจและหน้ าที่ ในการพิจ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายทุกชั้นตราแก่บุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายแก่บุคคลดังต่อไปนี้อีกด้วย
(๑) องคมนตรี
(๒) ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา และข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง
(๓) ข้าราชการการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน
ทั้ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มี อ านาจแต่ง ตั้ งคณะอนุ กรรมการหรือ คณะท างาน
เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่า
สายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒๒

ฉบับพิเศษ หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง
จานวน ๕ คน
(๓) เลขาธิการ ก.พ.
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๕) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๖) ผู้อานวยการกองประกาศิต

๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๖
เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

(๗) ข้าราชการในกองประกาศิตที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มีอ านาจและหน้ าที่ ในการพิจ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายทุกชั้นตรา
ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างาน เพื่ อ
กลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๒๕ เมื่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเอกสารคาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แล้ ว ให้ ตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ประวั ติ การได้ รั บพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ และเครื่ องราช
อิส ริ ย าภรณ์ ที่ส มควรได้ รั บ ตามระเบี ย บนี้ ห รือ ตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนดในบัญ ชีท้า ยระเบี ยบนี้ แล้ ว
เสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาตามข้อ ๒๗ ต่อไป
ข้อ ๒๖ นอกจากอานาจและหน้าที่ตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหรือชั้นต่ากว่าสายสะพาย แล้วแต่กรณี
มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาการยกเว้นคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อ ๑๐ (๓)
(๒) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรณีขอพระราชทานปีติดกันตามข้อ ๑๑ (๓)
(๓) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรณีขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๒
(๔) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรณีขอพระราชทานข้ามชั้นตราตามข้อ ๑๓

เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒๒

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๖

(๕) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรณีขอพระราชทานตามข้อ ๑๖ (๙) ทั้งนี้ มิให้นาความในข้อ ๑๕ และข้อ ๒๕ มาใช้บังคับ
(๖) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรณีผู้ขอพระราชทานถูกกล่าวหาและอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือดาเนินคดีตามข้อ ๒๐
(๗) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี พิจารณาเสร็จแล้ว ให้
ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี เสนอรายชื่อ บุคคลพร้ อมทั้ งชั้น ตราเครื่ องราชอิ ส ริย าภรณ์ ที่ส มควร
ขอพระราชทานให้ นายกรัฐ มนตรี พิจารณาเมื่อนายกรัฐ มนตรีเห็ นชอบแล้ว ให้ สานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสานัก ราชเลขาธิการเพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ มีค วามจ าเป็ น รีบ ด่ว นซึ่ งไม่อ าจเรี ยกประชุ มคณะกรรมการได้ ให้ ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี เสนอรายชื่อบุคคลผู้ส มควรขอพระราชทานตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ต่อ
นายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔
เมื่อ นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรีเ สนอรายชื่ อไปยั งส านั ก
ราชเลขาธิการ เพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และนาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒๓
หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณีเพื่อทราบต่อไป
หมวด ๔
การเสนอและการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานแก่บุคคลบางประเภท
ข้อ ๒๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ส าหรับชาวต่างประเทศ ให้ เสนอ
ขอพระราชทานได้เมื่อชาวต่างประเทศนั้นได้กระทาคุณประโยชน์แก่ป ระเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยให้
กระทรวง ทบวง กรม ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้างต้น ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เสนอขอ
พระราชทานแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่เสนอขอพระราชทาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ภายในบั งคับ ธรรมเนียมปฏิบั ติระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิส ริยาภรณ์เมื่อ
กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริย าภรณ์ใดและชั้นตรา

เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒๒

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๖

ใดแล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลที่ชาวต่างประเทศนั้นถือสัญชาติว่าจะขัดข้องการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เสนอขอ
พระราชทานแจ้งผลการพิจารณาให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทราบ เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจ ารณาเมื่อนายกรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี เสนอรายชื่อไปยังส านัก
ราชเลขาธิการเพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ในกรณีนี้ มิให้นาความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ
๒๕ มาใช้บังคับ
ข้อ ๓๐ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับผู้วายชนม์ ให้กระทรวง ทบวง
กรม ที่ ได้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ เกี่ ย วข้ องมากที่ สุ ด เสนอขอพระราชทานได้ เมื่ อผู้ ว ายชนม์ ได้ เคยกระท า
คุ ณประโยชน์ เป็ นอย่ างยิ่ ง โดยให้ ส่ งเอกสารไปยั งส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี เพื่ อน าเสนอนายก
รัฐมนตรีพิจารณา เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยัง
สานักราชเลขาธิการ เพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หาก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ในกรณีนี้ มิให้นาความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ
๒๕ มาใช้บังคับ
ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
หรือคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพาย แล้ว
แต่กรณีเป็นผู้พิจารณาปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

