ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
พ.ศ. 2536
----------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเพื่อใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา 11 (6) (8) และ (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครือ่ งราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.
2536”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกชาว
ตางประเทศ พ.ศ. 2495
(2) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พ.ศ. 2511
(3) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
ฝายทหาร พ.ศ. 2528
(4) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2532
บรรดามติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือหลักเกณฑทกี่ ําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ” หมายความวา เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทยตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทยแลวแตกรณี
“ขาราชการการเมือง” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนหรือถือวาเปนขาราชการ
การเมืองตามกฎหมายวาดวยขาราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการฝายตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ทหารขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร และขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายเกีย่ วกับการปกครองสวนทองถิ่นในสวนทีเ่ กี่ยวของ
ขอ 5 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน หรือองคการของรัฐ
รวมทั้งบุคคลที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ยกเวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามมติ
คณะรัฐมนตรี และตามที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควร
ขอ 6 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 7 เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริยท รงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน
โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเปนบําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติยศอยางสูง แกผูไดรับพระราชทาน
ขอ 8 ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกบุคคลใด ให
พิจารณาโดยรอบคอบวาบุคคลนั้นไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน
จนถึงขนาดควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณโดยมิใชพจิ ารณาแตเพียงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้น
ยศ หรือครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหบคุ คลที่
ไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานอยางแทจริง และเพื่อให
เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงดวย
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใด ชัน้ ตราใด แกบุคคลใด ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดในบัญชีทายระเบียบนี้

หมวด 2
การเสนอขอพระราชทาน
ขอ 9 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยงิ่ ชางเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตรา
ตามลําดับจากชั้นลางสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ ดังนี้
(1) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย
(2) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินชางเผือก
(3) ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย
(4) ชั้นที่ 6 เหรียญทองชางเผือก
(5) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณมงกุฎไทย
(6) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณชา งเผือก
(7) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
(8) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณชางเผือก
(9) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณมงกุฎไทย
(10) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณชางเผือก
(11) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
(12) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณชางเผือก
(13) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณมงกุฎไทย
(14) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณชางเผือก
(15) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ และ
(16) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก
โดยใหพิจารณาถึงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กําหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เวน
แตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้
ขอ 10 บุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูมีสัญชาติไทย
(2) เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชน
ตอสาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตยและเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง และเปนผูไ มเคยมีพระบรมรา
ชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ขอ 11 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอปตดิ กันมิได เวนแตกรณี
ดังนี้
(1) เปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้
ตางบัญชีกัน
(2) เปนการขอพระราชทานตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้
หรือ
(3) เปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน กลาวคือ
ปฏิบัติหนาที่ฝาอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งเปนงานสําคัญยิ่งและเปน
ผลดีแกราชการหรือสาธารณชนหรือคิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปน
ผลสําเร็จ โดยใหระบุความดีความชอบใหเห็นเดนชัดวา ไดกระทําความดีความชอบอันเปน
ประโยชนยิ่งประการใด เมื่อใด และไดผลดีอยางไร
ขอ 12 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอเลื่อนชั้นตรากอนครบ
กําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้มิได เวนแตเปนกรณีตามขอ 11 (3)
ขอ 13 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขามชั้นตรามิได เวนแตเปน
กรณีตามขอ 11 (3)
ขอ 14 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหขอพระราชทานใน
วโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เวนแตการเสนอขอพระราชทานกรณีที่มคี วามจําเปนรีบดวนตาม
ขอ 28 การเสนอขอพระราชทานสําหรับชาวตางประเทศตามขอ 29 และการเสนอขอพระราชทานสําหรับผู
วายชนมตามขอ 30 โดยใหเสนอขอพระราชทานได
ตามคราวแหงความชอบและตามเหตุการณเปนกรณี ๆ ไป
ขอ 15 ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดรายการและจํานวนเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ แลวแจงเวียนใหกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ 16
ทราบและถือปฏิบัติ
ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ 16 จัดทําเอกสารดังกลาวตามรายการและ
จํานวนที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาํ หนด โดยแยกเอกสารเปนการเสนอขอพระราชทานใหแกผูที่
ปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันและผูที่ตองพนจากหนาที่เพราะเกษียณอายุ และใหเปนไปตามลําดับชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ คือ
(1) ชั้นต่ํากวาสายสะพาย และ
(2) ชั้นสายสะพาย

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือ
บุคคลตามขอ 16 สงเอกสารไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ไมนอยกวา 90 วันภายหลังจากที่ไดสงเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปไป
ยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว หากกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ 16 เห็นวามีบุคคลที่
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น ชัน้ ยศ สูงขึ้นและมีคุณสมบัติอนื่ ครบตามหลักเกณฑที่จะขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป ก็ใหสงเอกสารเพิ่มเติมไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไดแตตองไมนอยกวา 60 วัน
ขอ 16 ใหบคุ คลดังตอไปนี้เปนผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
(1) นายกรัฐมนตรี สําหรับรัฐมนตรี
(2) ประธานสภาผูแทนราษฎร สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองประจํา
สภาผูแทนราษฎร
(3) ประธานวุฒิสภา สําหรับสมาชิกวุฒิสภาและขาราชการรัฐสภาฝาย
การเมืองประจําวุฒิสภา
(4) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับขาราชการการเมืองในสังกัด
(5) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับขาราชการการเมืองและผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
(6) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการที่
ไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง หัวหนา
สวนราชการทีข่ ึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภาสําหรับ
(ก) ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ ดะโตะยุติธรรม ผู
พิพากษาสมทบ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกันในสังกัดแลวแตกรณี
(ข) คูสมรสของบุคคลที่มสี ิทธิไดรับพระราชทาน
(7) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับผูปฏิบัติงาน
ในหนวยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น และผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการ
ปกครองทองที่แลวแตกรณี
(8) หัวหนาหนวยงานอื่นนอกจาก (6) สําหรับบุคคลหรือพนักงานในสังกัด

(9) คณะกรรมการตามขอ 23 หรือขอ 24 แลวแตกรณี สําหรับบุคคลตาม (1)
ถึง (8) ขางตนและบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร
ขอ 17 ใหหวั หนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ผูบังคับบัญชา หรือผูดํารงตําแหนง
บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน ซึ่งประสงคจะ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตาม
ขอ 16 (6) (ก) แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และ
หลักฐานตาง ๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่กําหนดในระเบียบนี้ พรอมทั้ง
รับรองวาเปนบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได
ใหหวั หนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง ยกเวนปลัดกรุงเทพมหานคร และหัวหนา
สวนราชการทีข่ ึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง กอนเสนอไปยังบุคคล
ตามขอ 16 (6)
สําหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตามขอ 16 (8) ใหนํา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 18 ใหผวู าราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประสงคจะเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น และผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่ในเขตจังหวัดของตน แตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาที่รวบรวมตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติและ
กลั่นกรองความดีความชอบตามที่กําหนดในระเบียบนี้ พรอมทั้งรับรองวาเปนบุคคลที่สมควรเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดแลวเสนอไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลวแตกรณี
ขอ 19 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา
ดังตอไปนี้
(1) ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือขาราชการ
รัฐสภาฝายการเมืองตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันทีด่ ํารงตําแหนงหลังจากวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ผานมาจนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
สมาชิกรัฐสภา หรือขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองหลายตําแหนงหรือหลายครั้ง ตองมีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งหรือหลายตําแหนงรวมกันมาแลวไมนอยกวา 180 วัน นับตั้งแตวนั ที่ดํารงตําแหนง
หลังจากวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ผานมาจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทาน
(2) ขาราชการตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ นับตัง้ แตวนั เริ่มเขารับราชการ จนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วันสวนผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนตํารวจใหนบั เวลาราชการตั้งแตวนั ขึ้นทะเบียนทหารกอง
ประจําการ หรือวันเริ่มเขารับราชการตํารวจ แลวแตกรณี ในระหวางที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
(3) ลูกจางประจําของสวนราชการ ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 8 ปบริบูรณ นับตั้งแตวนั เริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
(4) ดะโตะยุติธรรม หรือผูพิพากษาสมทบ ตองดํารงตําแหนงติดตอกันมาเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป บริบูรณ หรือดํารงตําแหนงมีเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ปบริบูรณ แลวแตกรณี นับตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
(5) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐ
ที่มีลักษณะอยางเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอื่น ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป
บริบูรณ หรือไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ แลวแตกรณี นับตั้งแตวนั เริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
(7) ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายเกีย่ วกับการปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่ ตองดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง หรือหลายตําแหนง
ติดตอกันมาไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ หรือไดดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง หรือหลายตําแหนงมาแลวมีเวลา
รวมกันไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวนั ที่ไดดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
ในการนับระยะเวลาตาม (3) (4) และ (6) และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเลื่อนชัน้ ตราใหสูงขึน้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้
หากผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถูกลงโทษทางวินยั ในปใดใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอ
พระราชทานอีก 1 ป ยกเวนโทษภาคทัณฑ
ขอ 20 ผูขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณผูใดถูกกลาวหาวา
(1) กระทําความผิดทางวินยั อยางรายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแลว
หรือ

(2) กระทําความผิดทางอาญา และอยูระหวางสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนหรืออยูระหวางการดําเนินคดีอาญาในศาล แมคดียังไมถึงที่สุด เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวกอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานในป
ใด ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือ บุคคลตามขอ 16 แจงพฤติการณดังกลาวใหคณะกรรมการตามขอ 23
หรือขอ 24 แลวแตกรณี ทราบดวยและคณะกรรมการอาจมีมติใหรอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับผูนั้นไวกอนก็ได
ขอ 21 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหขาราชการกลาโหมพลเรือนให
ถือตามขั้นเงินเดือนที่ไดรับเทียบกับผูมียศทหารตามอัตราตําแหนงทีด่ ํารงอยู
ขอ 22 ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการ
ของรัฐหรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ตองพนจาก
การปฏิบัติหนาที่เพราะเกษียณอายุในปใด ใหมีสิทธิไดรบั การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณในปทพี่ นจากการปฏิบัติหนาที่นนั้ ดวย
หมวด 3
การพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
ขอ 23 ใหมคี ณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สายสะพาย คณะหนึ่ง ประกอบดวย
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ
(2) รองนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ
(3) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน 5 คน เปนกรรมการ
(4) เลขาธิการพระราชวังหรือผูแทน เปนกรรมการ
(5) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ
(6) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมอบหมายเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่
ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายทุกชัน้ ตราแกบุคคลที่สมควรขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายและเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายแกบุคคล
ดังตอไปนี้อีกดวย
(1) องคมนตรี
(2) ขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง

(3) ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(4) คูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทานทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่น
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ 24 ใหมคี ณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํา
กวาสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(1) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ
(2) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงที่ประธานกรรมการแตงตั้งจํานวน 5 คน เปน
กรรมการ
(3) เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ
(4) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการ
(5) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมอบหมายเปนกรรมการ
(6) ผูอํานวยการกองประกาศิต เปนกรรมการและเลขานุการ
(7) ขาราชการในกองประกาศิตที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายทุกชั้นตราใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อกลั่นกรองตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
ขอ 25 เมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเอกสารคําขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณแลวใหตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัตกิ ารไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควรไดรับตามระเบียบนี้หรือตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้ แลว
เสนอคณะกรรมการตามขอ 23 หรือขอ 24 แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาตามขอ 27 ตอไป
ขอ 26 นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ 23 และขอ 24 แลวใหคณะกรรมการพิจารณาการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายหรือชั้นต่ํากวาสายสะพาย แลวแตกรณี มีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
(1) พิจารณายกเวนคุณสมบัตขิ องผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามขอ 10 (3)

(2) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีขอ
พระราชทานปติดกันตามขอ 11 (3)
(3) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีขอ
พระราชทานเลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 12
(4) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีขอ
พระราชทานขามชั้นตราตามขอ 13
(5) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีขอ
พระราชทานตามขอ 16 (9) ทั้งนี้ มิใหนําความในขอ 15 และขอ 25 มาใชบังคับ
(6) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีผูขอ
พระราชทานถูกกลาวหาและอยูระหวางการสอบสวนหรือดําเนินคดีตามขอ 20
(7) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ นอกเหนือจากที่
กําหนดไวในระเบียบนี้หรือหลักเกณฑที่กาํ หนดในบัญชีทายระเบียบนี้
ขอ 27 เมื่อคณะกรรมการตามขอ 23 หรือขอ 24 แลวแตกรณี พิจารณาเสร็จแลว ใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพรอมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควรขอพระราชทาน
ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ
ไปยังสํานักราชเลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณหาก
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
ขอ 28 ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนซึ่งไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการได ใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลผูสมควรขอพระราชทานตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ตอ
นายกรัฐมนตรีโดยไมตองเสนอคณะกรรมการตามขอ 23 หรือขอ 24 เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสํานักราชเลขาธิการ เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และนําเสนอคณะกรรมการตามขอ 23 หรือ ขอ 24 แลวแตกรณีเพื่อทราบตอไป
หมวด 4
การเสนอและการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานแกบคุ คลบางประเภท
ขอ 29 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับชาวตางประเทศ ใหเสนอขอ
พระราชทานไดเมื่อชาวตางประเทศนั้นไดกระทําคุณประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางยิ่ง โดยให
กระทรวง ทบวง กรม ที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของมากที่สุดเปนผูพจิ ารณาเสนอขอพระราชทานในการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขางตน ใหกระทรวง ทบวงกรม ที่เสนอขอพระราชทานแจง

กระทรวงการตางประเทศเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่เสนอขอพระราชทาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้
ภายในบังคับธรรมเนียมปฏิบัติระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณเมื่อ
กระทรวงการตางประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใดและชัน้ ตราใด
แลวใหกระทรวงการตางประเทศทาบทามรัฐบาลที่ชาวตางประเทศนั้นถือสัญชาติวาจะขัดของการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวหรือไม หากไมขัดของใหกระทรวง ทบวง กรม ที่เสนอขอ
พระราชทานแจงผลการพิจารณาใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสํานักราช
เลขาธิการ เพือ่ นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ หากทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไปในกรณีนี้ มิใหนําความในขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ
13 ขอ 15 ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25 มาใชบังคับ
ขอ 30 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับผูวายชนม ใหกระทรวง ทบวง
กรม ที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของมากทีส่ ุดเสนอขอพระราชทานไดเมื่อผูวายชนมไดเคยกระทํา
คุณประโยชนเปนอยางยิ่ง โดยใหสงเอกสารไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสํานักราช
เลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหากทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป ในกรณีนี้ มิใหนําความในขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 15
ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25 มาใชบังคับ
ขอ 31 ใหคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สายสะพายหรือคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวา
สายสะพาย แลวแตกรณีเปนผูพิจารณาปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ แลวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
วินิจฉัยคําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2536
นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

บัญชี ๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอื่น
ลํา

ตําแหนง

ดับ
๑ ระดับ ๑

เครื่องราชอิสริยาภร
ณที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ

เลื่อนไดถึง

ร.ง.ม.

ร.ท.ช.

๒ ระดับ ๒

บ.ม.

บ.ช.

๓ ระดับ ๓ …
ระดับ ๔

จ.ม.

จ.ช.

๔ ระดับ ๕
.................
ระดับ ๖

ต.ม.

ต.ช.

๕ ระดับ ๗

ท.ม.

ท.ช.

- ขอพระราชทานไดเฉพาะกรณีพิเศษ
เทานั้น
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๒. ดํารงตําแหนงระดับ ๒ มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
๑. ดํารงตําแหนงระดับ ๓ หรือ ระดับ ๔
เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
๒. ดํารงตําแหนงระดับ ๓ และหรือ
ระดับ ๔ มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ จ.ช.
๑. ดํารงตําแหนง ระดับ ๕ หรือ ระดับ ๖
เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
๒. ดํารงตําแหนงระดับ ๕ และหรือ
ระดับ ๖ มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ต.ช.
๑. ดํารงตําแหนงระดับ ๗ หรือ ระดับ ๘
เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
๒. ดํารงตําแหนงระดับ ๗ และหรือ
ระดับ ๘ มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ท.ช.

หมายเหตุ
๑. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา ๕
ปบริบูรณนับตั้งแต
วันเริ่มเขารับราชการ
จนสถึงวันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
ปที่จะขอ
พระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน
๒. ลําดับ ๒-๕ ซึ่ง
กําหนดระยะเวลา
เลื่อนชั้นตรา ๕ ป
หมายถึงตองดํารง
ตําแหนงในระดับนั้น
ๆ รวมเปนเวลาไม
นอยกวา ๕ ป
บริบูรณ กอนวันพระ
ราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่
จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา ๖๐ วัน

ลํา

บัญชี ๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอื่น
ตําแหนง เครื่องราชอิสริยาภร
หมายเหตุ
ณที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

ดับ
๖ ระดับ ๘

เริ่มตนขอ

เลื่อนไดถึง

-

ป.ม.

๗ ระดับ ๙

-

ม.ว.ม.

๘ ระดับ ๑๐

-

ม.ป.ช.

๑. ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นของ ระดับ ๘
๒. ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา
๓. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๔. ใหขอไดในปกอนปที่จะเกษียณอายุ
ราชการหรือในปที่เกษียณอายุ
ราชการเทานั้น
๑. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ตรา แตไมเกิน ป.ช. เวน
กรณีลาออก
๑. ใหเลื่อนชัน้ ตราไดตามลําดับทุกป
จนถึงชั้น ป.ม.
๒. ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
๕. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้น ตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก

๓. ลําดับที่ ๗-๙ การ
ขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ ๔หรือ ขอ ๕
แลวแตกรณีใหขอป
ติดกันได

ลํา

บัญชี ๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอื่น
ตําแหนง เครื่องราชอิสริยาภร
หมายเหตุ
ณที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

ดับ
๙ ระดับ ๑๑

เริ่มตนขอ

เลื่อนไดถึง

-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษยณอายุราชการใหขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

ลํา

บัญชี ๑๙
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้
เครื่องราชอิสริยาภร
ตําแหนง
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
หมายเหตุ
ณที่ขอพระราชทาน

ดับ
๑ ราชบัณฑิต

เริ่มตนขอ

เลื่อนไดถึง

บ.ม.

ม.ป.ช.

๒ กรรมการตาม
กฏหมายที่ทรง
พระกรุณาโปรด
เกลาแตงตัง้

บ.ม.

ม.ป.ช.

๓ อนุกรรมการใน
คณะกรรมการที่
ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา
แตงตั้งตาม
กฏหมาย

บ.ม.

ม.ป.ช.

๑. ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ครั้งหลังสุดมาแลวไมนอ ยกวา ๕ ป
๒. นับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
กรรมการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา ตามลําดับ ม.ป.ช.
เวนชัน้ ตราละ ๕ ป
๑. ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ครั้งหลังสุดมาแลวไมนอ ยกวา ๕ ป
๒. นับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
กรรมการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา ตามลําดับ ม.ป.ช.
เวนชั้นตราละ ๕ ป
๑. ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ครั้งหลังสุดมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๒. นับเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
อนุกรรมการมาแลวไมนอ ยกวา ๒ ป
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา ตามลําดับ
๓.๑ ตั้งแต บ.ม.-ป.ม. ระยะเวลาเลื่อนชัน้
ตราละ ๕ ป
๓.๒ ตั้งแต ป.ม.-ม.ว.ม. ระยะเวลาเลื่อน
ชั้นตรา ๆ ละ ๘ ป
๓.๓ ตั้งแต ม.ว.ม.-ม.ป.ช. ระยะเวลา
เลื่อนชั้นตรา ๑๐ ป

