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ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อนัเปน็ที่เชดิชูยิ่งช้ำงเผือก 

และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  กฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่  
เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ได้บัญญัติไว้  
ซึ่งพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ที่จะพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่ผู้กระท ำควำมดี  
ควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำรหรือสำธำรณชน  ซึ่งนอกจำกกำรพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ตำมที่ทรงพระรำชด ำริเห็นสมควรแล้ว  รัฐบำลได้วำงระเบียบในกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
เป็นหลักเกณฑ์กลั่นกรองให้ได้มำซึ่งบุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
อย่ำงแท้จริงเพ่ือประกอบพระรำชด ำริอีกทำงหนึ่ง  ซึ่งระเบียบดังกล่ำวได้ใช้บังคับมำระยะหนึ่ง  สมควรปรับปรุง
ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้   ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ได้น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว   ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อมพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่

เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๒) ประกำศคณะปฏิรูปกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ฉบับที่  ๓๓  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ งมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  ลงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๔๙ 

(๓) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เครื่องรำชอิสริยำภรณ์”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก   หรือเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   
แล้วแต่กรณี 

“ข้ำรำชกำรกำรเมือง”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งเป็นหรือถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือกฎหมำยอื่น 

“ข้ำรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ  ยกเว้นข้ำรำชกำร 
กำรเมือง  และให้หมำยควำมรวมถึงพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่นด้วย 

“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  กระทรวง  ทบวง  ส่วนรำชกำรระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรี  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  หน่วยงำนธุรกำร
ของศำลยุติธรรม  ศำลปกครอง  ศำลรัฐธรรมนูญ  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  องค์กรอิสระตำมกฎหมำย  
กรุงเทพมหำนคร  และให้หมำยควำมรวมถึงสภำกำชำดไทยด้วย 

“องค์กรอิสระตำมกฎหมำย”  หมำยควำมถึงองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ  และองค์กำรของรัฐ
ที่เป็นอิสระ   

“ผู้ช่วยรัฐมนตรี”  หมำยควำมถึง  กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรีตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี   

ข้อ ๕ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับแก่รำชกำรส่วนกลำง   รำชกำรส่วนภูมิภำค  รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  องค์กำรของรัฐ  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีกฎหมำยจัดตั้ง   
รวมทั้งบุคคลที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  ยกเว้นส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบียบบรหิำร
รำชกำรในพระองค์ 

ข้อ ๖ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   ในกรณีที่มีปัญหำในกำรปฏิบัติ 
ตำมระเบียบนี้   ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอนำยกรัฐมนตรีเ พ่ือวินิจฉัย   ค ำวินิจฉัย 
ของนำยกรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

ในกำรนี้  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีอำจเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙  เพ่ือพิจำรณำ
ด้วยก็ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นเครื่องหมำยแห่งเกียรติยศ  ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแก่ผู้กระท ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำร 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



หรือสำธำรณชน  ตำมที่ทรงพระรำชด ำริเห็นสมควร  เพ่ือเป็นบ ำเหน็จควำมชอบและเครื่องหมำยเชิดชู 
เกียรติยศอย่ำงสูงแก่ผู้ได้รับพระรำชทำน 

เมื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่บุคคลใด  
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ข้อ ๘ ในกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ใด  ชั้นตรำใด  แก่บุคคลใด   
นอกจำกจะต้องพิจำรณำตำมต ำแหน่ง  ระดับ  ชั้น  ชั้นยศ  และก ำหนดระยะเวลำที่จะขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมบญัชีท้ำยระเบยีบนี้แล้ว  ให้พิจำรณำโดยรอบคอบว่ำบคุคลนัน้เปน็ผู้ประพฤตดิี   
มีควำมจงรักภักดีและมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหำกษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจที่จะพระรำชทำน  
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  และได้กระท ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำรหรือสำธำรณชนจนถึงขนำด 
ควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครือ่งรำชอิสรยิำภรณ์  ทั้งนี้  เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระรำชทำนมคีวำม 
ภำคภูมิใจในเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับพระรำชทำนอย่ำงแท้จริง  และเพ่ือให้เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
เป็นเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติยศอย่ำงสูงด้วย 

ข้อ ๙ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีให้ขอพระรำชทำนในโอกำส
พระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ  เว้นแต่กำรเสนอขอพระรำชทำนกรณีที่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วน 
ตำมข้อ  ๒๒  กำรเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ผู้แทนทำงกำรทูตของต่ำงประเทศและชำวต่ำงประเทศ 
ตำมข้อ  ๒๓  และกำรเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ผู้วำยชนม์ตำมข้อ  ๒๔  ให้เสนอขอพระรำชทำนได้ 
ตำมครำวแห่งควำมชอบและตำมเหตุกำรณ์เป็นกรณี ๆ  ไป 

เ พ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ในโอกำส
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง   คณะรัฐมนตรีอำจก ำหนดวิธีกำรส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
หรือผู้เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมข้อ  ๑๔  เฉพำะโอกำสเช่นว่ำนั้น  แต่จะก ำหนด
หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติบุคคลให้แตกต่ำงไปจำกระเบียบนี้มิได้ 

ข้อ ๑๐ ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำหนดวิธีกำรเสนอขอพระรำชทำนและรับรอง
คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   รำยกำร 
และจ ำนวนเอกสำรประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  แล้วแจ้งเวียนให้หน่วยงำน 
ของรัฐหรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  ทรำบและถือปฏิบัติ 

หมวด  ๒ 
กำรเสนอขอพระรำชทำน 

 
 

ข้อ ๑๑ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้เริ่มจำกเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกสลับกัน   เว้นแต่ 
จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในระเบียบนี้  โดยมีชั้นตรำตำมล ำดับ  ดังนี้ 
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(๑) ชั้นที่  ๗  เหรียญเงินมงกุฎไทย 
(๒) ชั้นที่  ๗  เหรียญเงินช้ำงเผือก 
(๓) ชั้นที่  ๖  เหรียญทองมงกุฎไทย 
(๔) ชั้นที่  ๖  เหรียญทองช้ำงเผือก 
(๕) ชั้นที่  ๕  เบญจมำภรณ์มงกุฎไทย 
(๖) ชั้นที่  ๕  เบญจมำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๗) ชั้นที่  ๔  จัตุรถำภรณ์มงกุฎไทย 
(๘) ชั้นที่  ๔  จัตุรถำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๙) ชั้นที่  ๓  ตริตำภรณ์มงกุฎไทย 

(๑๐) ชั้นที่  ๓  ตริตำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๑๑) ชั้นที่  ๒  ทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย 
(๑๒) ชั้นที่  ๒  ทวีติยำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๑๓) ชั้นที่  ๑  ประถมำภรณ์มงกุฎไทย 
(๑๔) ชั้นที่  ๑  ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๑๕) ชั้นสูงสุด  มหำวชิรมงกุฎ  และ 
(๑๖) ชั้นสูงสุด  มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก 
กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ปีติดกันหรือกรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในระเบียบนี้  จะกระท ำมิได้ 
ข้อ ๑๒ นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหมวด  ๔  แล้ว  บุคคลที่พึงได้รับกำรพิจำรณำเสนอ 

ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม  ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
(๒) เป็นผู้ประพฤติดี  และปฏิบัติงำนรำชกำรหรือปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์แก่สำธำรณชน

ด้วยควำมอุตสำหะ  ซื่อสัตย์  และเอำใจใส่ต่อหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง   
(๓) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้ 
(๔) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมรำชโองกำรหรือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้เรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   เว้นแต่ได้รับพระรำชทำนคืน 
ในภำยหลัง 

(๕) เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดลหุโทษ 

(๖) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำ 
 (ก) กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและถูกตั้งกรรมกำรสอบสวน  หรืออยู่ระหว่ำงพิจำรณำ

โทษทำงวินัย  หรืออยู่ระหว่ำงอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัย 
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 (ข) กระท ำควำมผิดทำงอำญำและอยู่ระหว่ำงสอบสวนของพนักงำนสอบสวน   
หรืออยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคดีอำญำในศำล  หรือได้มีค ำพิพำกษำแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด  เว้นแต่พนักงำน 
อัยกำรรับแก้ต่ำงคดีนั้น  หรือเป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดลหุโทษ  หรือควำมผิด 
ที่มีโทษปรับสถำนเดียว 

 (ค) กระท ำควำมผิดและอยู่ระหว่ำงกำรไต่สวนตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  หรืออยู่ระหว่ำงกำรไต่สวนข้อเท็จจริงตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

บุคคลตำมวรรคหนึ่งต้องรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบนี้   เพ่ือให้หน่วยงำน
ของรัฐหรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  ด ำเนินกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ตน
ต่อไป 

ข้อ ๑๓ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี   ให้หน่วยงำนของรัฐ 
หรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
โดยแยกเอกสำรเป็นกำรเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในปัจจุบัน   และผู้ซึ่งพ้นจำก 
กำรปฏิบัติหน้ำที่เพรำะเกษียณอำยุ  และให้เป็นไปตำมล ำดับชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  คือชั้นต่ ำกวำ่ 
สำยสะพำย  และชั้นสำยสะพำย  แล้วส่งให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวัน 

ภำยหลังจำกที่ได้ส่งเอกสำรกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีไปยัง  
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแล้ว  หำกหน่วยงำนของรัฐหรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  เห็นว่ำมีบุคคลที่ได้รับ 
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  ระดับ  ชั้น  ชั้นยศ  สูงขึ้น  หรือได้รับเงินเดือนขั้นสูงของต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่   
และมีคุณสมบัติอื่นครบตำมหลักเกณฑ์ที่จะขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสำยสะพำยประจ ำปี  
ก็ให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติมไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำได้  
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำหกสิบวัน 

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรำยชื่อและรับรอง  
คุณสมบัติและคุณลักษณะตำมข้อ  ๘  และข้อ  ๑๒  ของบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้ 

(๑) นำยกรัฐมนตรี  ส ำหรับรัฐมนตรี  และผู้ช่วยรัฐมนตรี 
(๒) ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  ส ำหรับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  ประธำนคณะกรรมำธิกำร

สำมัญประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร  และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร 
(๓) ประธำนวุฒิสภำ  ส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ  ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำ  

และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองประจ ำวุฒิสภำ 
(๔) รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด  ส ำหรับข้ำรำชกำรกำรเมืองในสังกัด 
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(๕) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ส ำหรับข้ำรำชกำรกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมืองในกรุงเทพมหำนคร   

(๖) ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี    
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ส ำหรับข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  พนักงำนรำชกำร   
และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

(๗) ปลัดกระทรวงมหำดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหำนคร  ส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น  ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้ำงประจ ำ  และผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่  แล้วแต่กรณี 

(๘) เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม  เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลปกครอง  เลขำธิกำรส ำนักงำน
ศำลรัฐธรรมนูญ  ส ำหรับข้ำรำชกำรตุลำกำร  ดะโต๊ะยุติธรรม  ผู้พิพำกษำสมทบ  ผู้ด ำรงต ำแหน่งในศำล
นั้น ๆ  และข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในศำลนั้น  ๆ  แล้วแต่กรณี 

(๙) อัยกำรสูงสุด  ส ำหรับข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
(๑๐) ประธำนองค์กรอิสระตำมกฎหมำย  ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระนั้น ๆ 
(๑๑) เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  เลขำธิกำรวุฒิสภำ  ส ำหรับข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในสงักดั  

และผู้ปฏิบัติงำนให้แก่คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำสภำนั้น ๆ  แล้วแต่กรณี 
(๑๒) เลขำธิกำรหรือหัวหน้ำหน่วยธุรกำรขององค์กรอิสระตำมกฎหมำย  ส ำหรับข้ำรำชกำร  

พนักงำน  และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยธุรกำรขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
(๑๓) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนอกจำก  (๖)  ส ำหรับบุคคลหรือพนักงำนในสังกัด 
(๑๔) บุคคลตำม  (๕)  (๖)  (๗)  โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีหรือผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแล 

ตำมกฎหมำย  ส ำหรับผู้บริหำรสูงสุด  พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  องค์กำรของรัฐ   
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่ำงเดียวกัน  และสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ  ในสังกัดหรือในก ำกับ   
แล้วแต่กรณี 

(๑๕) บุคคลตำม  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  ส ำหรับรำชบัณฑิต   
และกรรมกำรตำมกฎหมำยที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
หน่วยงำนนั้น 

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม  ซึ่งจะด ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่บุคคลตำมข้อ  ๑๔  (๖)  ที่รับรองคุณสมบัติของตนเองแล้ว  แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง  ท ำหน้ำที่รวบรวมและตรวจสอบรำยชื่อ  เอกสำร  และหลักฐำนต่ำง ๆ   
แล้วพิจำรณำคุณสมบัติและกลั่นกรองควำมดีควำมชอบตำมที่ก ำหนดในระเบียบนี้   พร้อมทั้งรับรองว่ำ 
เป็นบุคคลที่สมควรได้รบักำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์  ก่อนส่งเรื่องไปยังผู้เสนอรำยชือ่ 
ตำมข้อ  ๑๔  (๖) 
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ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง  ทบวง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นอีกคณะหนึ่ง   
เพ่ือท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง  ก่อนเสนอไปยังผู้เสนอรำยชื่อตำมข้อ  ๑๔  (๖)   
เพื่อพิจำรณำรับรองแล้วส่งให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีต่อไป 

กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ให้แก่บคุคลตำมขอ้  ๑๔  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  
(๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวั ดและปลัดกรุ ง เทพมหำนครซึ่ งจะด ำ เนินกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น   สมำชิกสภำท้องถิ่น  ผู้ปฏิบัติงำน 
ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้ำงประจ ำ  และผู้ปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในเขตจังหวัดหรือท้องที่ของตน  ที่รับรองคุณสมบัติ 
ของตนเองแล้ว  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง  ท ำหน้ำที่รวบรวมตรวจสอบรำยชื่อ  เอกสำร   
และหลักฐำนตำ่ง ๆ  แล้วพิจำรณำคุณสมบัต ิ คุณลักษณะ  และกลั่นกรองควำมดคีวำมชอบตำมที่ก ำหนด 
ในระเบียบนี้  พร้อมทั้งรับรองว่ำเป็นบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   
แล้วเสนอไปยังปลัดกระทรวงมหำดไทยหรือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗ ภำยใต้บังคับข้อ  ๘  และข้อ  ๑๒  บุคคลผู้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะครบถ้วน 
และได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี  ต้องด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่ขอพระรำชทำน  ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง   สมำชิกรัฐสภำ  หรือข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
ฝ่ำยกำรเมือง  ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหนง่หลังจำกวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่ผ่ำนมำ   
จนถึงวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่จะขอพระรำชทำน 

(๒) ผู้ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง  สมำชิกรัฐสภำ  หรือข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
ฝ่ำยกำรเมืองหลำยต ำแหน่งหรือหลำยครั้ง   ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
หรือหลำยต ำแหน่งรวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่งหลังจำก 
วันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่ผ่ำนมำ  จนถึงวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปี 
ที่จะขอพระรำชทำน 

(๓) ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เพรำะเกษียณอำยุ  และมีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรพิจำรณำ
เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อยู่ก่อนกำรพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

(๔) เป็นผู้เคยมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๑๒  (๖)  ซึ่งต่อมำปรำกฏผลกำรสอบสวน  ไต่สวน  
หรือมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้วว่ำไม่มีควำมผิด 

(๕) เป็นผู้มีผลงำนควำมดีควำมชอบอย่ำงยิ่งเฉพำะที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้   
ข้อ ๑๘ ในกำรนับระยะเวลำเพ่ือเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมระเบียบนี้   

หำกเป็นผู้มีกรณีดังต่อไปนี้ในปีใด  ให้เพิ่มก ำหนดระยะเวลำกำรขอพระรำชทำนอีกกรณีละหนึ่งปี 
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(๑) เป็นผู้ถูกลงโทษทำงวินัย 
(๒) เป็นผู้มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่กฎหมำยก ำหนด  

ต่ ำกว่ำระดับดี  เว้นแต่เป็นกำรขอพระรำชทำนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 
หรือระยะเวลำเลื่อนชั้นตรำเกินกว่ำห้ำปีบริบูรณ์  ให้พิจำรณำผลกำรประเมินดังกล่ำวในระยะเวลำห้ำปี 

หมวด  ๓ 
กำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี  
ประกอบด้วย 

(๑) นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี  เป็นประธำนกรรมกำร 
 ที่ได้รับมอบหมำย 
(๒) รองนำยกรัฐมนตรี   เป็นกรรมกำร 
(๓) รัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวนห้ำคน  เป็นกรรมกำร 
(๔) เลขำธิกำร  ก.พ.    เป็นกรรมกำร 
(๕) เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี   เป็นกรรมกำร 
       และเลขำนุกำร 
(๖) ข้ำรำชกำรในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง เป็นกรรมกำร 
 ที่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมอบหมำย  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๗) ผู้อ ำนวยกำรกองอำลักษณ์   เป็นกรรมกำร 
 และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง  มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทุกชั้นตรำแก่บุคคลที่สมควรขอพระรำชทำน   
ให้ประธำนกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

เพื่อกลั่นกรอง  ตรวจสอบ  หรือด ำเนินกำรอื่นตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
ข้อ ๒๐ เมื่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้รับเอกสำรกำรเสนอขอพระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีแล้ว   ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ   ประวัติกำรได้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่สมควรขอพระรำชทำนตำมระเบียบนี้หรือ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้  แล้วเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙  เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมกำรตำมขอ้  ๑๙  พิจำรณำเสร็จแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอรำยชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่สมควรขอพระรำชทำนให้นำยกรัฐมนตรี
พิจำรณำ  เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยัง 
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ส ำนักพระรำชวังเพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
หำกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว  ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วนซึ่งไม่อำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙   
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนตำมที่ก ำหนด 
ไว้ในระเบียบนี้ต่อนำยกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙ 

เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยัง 
ส ำนักพระรำชวังเพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
หำกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว  ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

หมวด  ๔ 
กำรเสนอและกำรพิจำรณำกำรเสนอขอพระรำชทำนแก่บุคคลบำงประเภท 

 
 

ข้อ ๒๓ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้แทนทำงกำรทูตของต่ำงประเทศ 
และชำวต่ำงประเทศ  ให้เสนอขอพระรำชทำนได้เมื่อผู้นั้นได้กระท ำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่ำงยิ่ง   
โดยให้หน่วยงำนของรัฐที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมำกที่สุดเป็นผู้พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน 

ในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงำนของรัฐที่เสนอ
ขอพระรำชทำนแจ้งกระทรวงกำรต่ำงประเทศและส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ  
ควำมเหมำะสมของชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่เสนอขอพระรำชทำนตำมล ำดับ   โดยพิจำรณำ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้   

ภำยในบังคับธรรมเนียมปฏิบัติระหว่ำงประเทศ  เมื่อกระทรวงกำรต่ำงประเทศพิจำรณำ
เห็นสมควรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ใดและชั้นตรำใดแล้ว  ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ทำบทำมรัฐบำลที่ชำวต่ำงประเทศนั้นถือสัญชำติว่ำจะขัดข้องกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ดังกล่ำวหรือไม่  หำกไม่ขัดข้อง  ให้หน่วยงำนของรัฐที่เสนอขอพระรำชทำนแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
ไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  เพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ  เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว   
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยังส ำนักพระรำชวังเพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรณุำ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  หำกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว   
ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ในกรณีนี้   มิให้น ำควำมในข้อ  ๑๑  วรรคสอง  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙   
และข้อ  ๒๐  มำใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้วำยชนม์  ให้หน่วยงำนของรฐั
ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมำกที่สุดเสนอขอพระรำชทำนได้เมื่อผู้วำยชนม์ได้เคยกระท ำคุณประโยชน์
เป็นอย่ำงยิ่ง  โดยให้ส่งเอกสำรไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ  
เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยังส ำนักพระรำชวัง 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



เพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   หำกทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว  ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ในกรณีนี้   มิให้น ำควำมในข้อ  ๑๑  วรรคสอง  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙   
และข้อ  ๒๐  มำใช้บังคับ 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๒๕ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรที่นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสำยสะพำย  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีตำมระเบียบนี้  จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙  (๓) 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  29  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



- ๑ - 
 

บัญชี  ๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่รัฐมนตรี 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ นำยกรัฐมนตร ี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ม.ว.ม. 

๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๓. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

ล ำดับ ๒ - ๔  
ต้องมีระยะเวลำ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ด ำรงต ำแหน่งจนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลมิพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 

๒ รองนำยกรัฐมนตร ี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ม.ว.ม. 
๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๓. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

๓ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
หรือทบวง 
หรือรัฐมนตรีประจ ำ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

ป.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๔. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

๔ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง 
หรือทบวง 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน  ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้  ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๕. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

 
 
 



- ๒ - 
 

บัญชี  ๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยรัฐมนตรี   

ผู้แทนการค้าไทย กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการประสานงานวุฒิสภา  

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร ี
 

ท.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๑๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
 หรือด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยต ำแหน่งรวมกัน
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ที ่
 ได้รับเงินเดือนหรือ
 ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน
 จำกงบประมำณแผ่นดิน 
๒. ล ำดับ ๑๓ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๓. ล ำดับ ๓ - ๔ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 

๒ รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร ี
ฝ่ำยกำรเมือง 
 

ต.ช. ม.ว.ม. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ต.ช. ป.ช. ๑. ต.ช. - ป.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๔ ที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ป.ม. ปีเว้นป ี

๕ ที่ปรึกษำรัฐมนตรี หรือ 
ที่ปรึกษำรัฐมนตรีประจ ำ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๖ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ป.ช. ปีเว้นป ี

๗ รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ป.ม. ปีเว้นป ี

๘ ประจ ำส ำนักเลขำธิกำร 
นำยกรัฐมนตร ี
 

จ.ช. ท.ม. ปีเว้นป ี

๙ เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวง  หรือทบวง  
หรือเลขำนุกำรรัฐมนตร ี
ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๐ ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวง  หรือทบวง 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๑ ผู้ช่วยรัฐมนตร ี ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 



- ๓ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๒ ผู้แทนกำรค้ำไทย ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นป ี

๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

 

๑๓ กรรมกำรประสำนงำน 
สภำผู้แทนรำษฎร  หรือ  
กรรมกำรประสำนงำนวุฒิสภำ   
ที่ด ำรงต ำแหน่ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
หรือสมำชิกวุฒิสภำ  
 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ท.ช. ทุกปี 
๒. ท.ช. - ป.ช. ปีเว้นปี 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

 



- ๔ - 
 

บัญชี  ๓ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในรัฐสภา 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนรัฐสภำ 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๔ - ๗ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๘ - ๑๕ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
 หรือด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยต ำแหน่งรวมกัน
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ที ่
 ได้รับเงินเดือน 
 จำกงบประมำณแผ่นดิน
 ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
 ระเบียบขำ้รำชกำรรัฐสภำ 
๓. ล ำดับ ๘ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง 
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 

๒ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี

๓ ประธำนวุฒิสภำ 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี

๔ รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  หรือ 
รองประธำนวุฒิสภำ 
 

ป.ช. ม.ป.ช. ทุกป ี

๕ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  
  

ป.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี

๖ ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญ
ประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร  หรือ
ประจ ำวุฒสิภำ 
 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ม. ทุกป ี
๒. ป.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี  
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.  
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๗ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือ 
สมำชิกวุฒิสภำ 
 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ช. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

 

๘ ที่ปรึกษำประธำนรัฐสภำ   
ที่ปรึกษำรองประธำนรัฐสภำ   
ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร   
หรือท่ีปรึกษำประธำนวุฒิสภำ 
 

ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

๙ ที่ปรึกษำรองประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎร หรือ 
ที่ปรึกษำรองประธำนวุฒสิภำ 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๐ ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

      



- ๕ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๑ โฆษกประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 

โฆษกประธำนวุฒสิภำ 
หรือโฆษกผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี  (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
๔. ล ำดับ ๑๖ - ๑๙ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ตดิต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ได้รับ
 ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน
 จำกงบประมำณหมวด
 ค่ำตอบแทน 

 

๑๒ เลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ  
เลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ 
เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
หรือเลขำนุกำรประธำนวุฒิสภำ 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๓ เลขำนุกำรรองประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎร 
เลขำนุกำรรองประธำนวุฒิสภำ 
หรือเลขำนุกำรผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

จ.ช. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๔ ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
หรือผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนวุฒิสภำ 
 

จ.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๕ ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนวุฒิสภำ 
หรือผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้น ำฝำ่ยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

จ.ม. ต.ช. ปีเว้นป ี

๑๖ ที่ปรึกษำประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๗ ผู้ช ำนำญกำรประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๘ นักวิชำกำรประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. ต.ม. ปีเว้นป ี

๑๙ เลขำนุกำรประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. จ.ม. ปีเว้นป ี



- ๖ - 
 

บัญชี  ๔ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

ท.ช. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๘ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
 หรือด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยต ำแหน่งรวมกัน
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ที ่
 ได้รับเงินเดือนตำมกฎหมำย
 ว่ำด้วยระเบียบบริหำร
 รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
๓. ล ำดับ ๕ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ี 
 จะขอพระรำชทำน 
 

๒ รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ช. ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๔ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นปี 

๕ ประธำนท่ีปรึกษำ 
ของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
  

ต.ช. ป.ม. ปีเว้นปี 

๖ ที่ปรึกษำของผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๗ เลขำนุกำรประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนคร  
  

บ.ม. จ.ช. ปีเว้นปี 

๘ เลขำนุกำรรองประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนคร  
 

บ.ม. จ.ช. ปีเว้นป ี

     
     
     



- ๗ - 
 

บัญชี  ๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ช. ป.ม. ปีเว้นปี ๑. ล ำดับ ๑ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๒ - ๕ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 
 

๒ รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นปี 

๓ สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 
 

จ.ม. ท.ช. ปีเว้นปี 

๔ ประธำนสภำเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

จ.ม. ท.ม. ปีเว้นปี 

๕ สมำชิกสภำเขตกรุงเทพมหำนคร 
  

บ.ช. ท.ม. ปีเว้นปี 

     

     

 
 
 



- ๘ - 
 

บัญชี  ๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  

และผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 องค์การบริหารส่วนต าบล   ๑. เริ่มขอพระรำชทำน 
 ตำมต ำแหน่ง 
๒. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ
 ตำมล ำดบัโดยเว้นระยะเวลำ 
 ๒.๑ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ 
   ๑-๗, ๙-๑๔, ๑๖-๒๕, 
   ๒๗-๔๕ และ ๔๖ 
   ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
   หรือหลำยต ำแหน่ง 
   ต่อเนื่องกนัเปน็เวลำ 
   ไม่น้อยกวำ่  ๓  ปี 
   บริบรูณ ์
 ๒.๒ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ 
   ๑-๗, ๙-๑๔, ๑๖-๒๕, 
   ๒๗-๔๕ และ ๔๖ 
   ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
   หรือหลำยต ำแหน่ง 
   ไมต่่อเนือ่งกัน มเีวลำ 
   รวมกันไม่น้อยกวำ่  
   ๕  ปบีริบรูณ ์
 ๒.๓ ต ำแหน่งล ำดบั ๘, ๑๕   
   และ ๒๖   
   ขอพระรำชทำน 
   ต.ม. - ท.ม. ทกุป,ี 
   ท.ม. - ป.ม. ปเีว้นป ี

๑. ต้องด ำรงต ำแหน่งใด 
 ต ำแหน่งหน่ึง 
 หรือหลำยต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ หรือ 
 ได้ด ำรงต ำแหน่งใด
 ต ำแหน่งหน่ึง 
 หรือหลำยต ำแหน่งมำแล้ว 
 มีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
 วันท่ีได้ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวัน  
 พระรำชพิธีเฉลมิ 
 พระชนมพรรษำของปีท่ี
 จะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 ยกเว้นล ำดบั ๘, ๑๕  
 และ ๒๖ 
๒. ล ำดับ ๓, ๖, ๑๐-๑๑,  
 ๑๗-๒๐, ๒๔-๒๕, 
 ๒๘-๒๙, ๓๕-๓๖, ๔๒  
 และ ๔๓ ให้ขอได ้
 เฉพำะผูม้ีต ำแหน่ง 
 ตำมกฎหมำยนั้น ๆ 
 เท่ำนั้น  
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง
 หลำยคน ให้พิจำรณำ
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน
 เท่ำนั้น 
 
 

๑ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ช. จ.ช. 

๒ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ม. จ.ม. 
๓ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ง.ช. บ.ม. 
๔ ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ช. จ.ม. 
๕ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ม. จ.ม. 

๖ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ง.ม. บ.ม. 
๗ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ร.ง.ช. บ.ช. 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
๘ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั ต.ม. ป.ม. 
๙ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ.ช. ท.ม. 

๑๐ ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด บ.ม. จ.ม. 
๑๑ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำร 

ส่วนจังหวัด 
บ.ม. จ.ช. 

๑๒ ประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด 

ต.ม. ท.ช. 

๑๓ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด 

จ.ช. ท.ม. 

๑๔ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำร 
ส่วนจังหวัด 

จ.ม. ท.ม. 

 เมืองพัทยา   
๑๕ นำยกเมืองพัทยำ ต.ม. ป.ม. 
๑๖ รองนำยกเมืองพัทยำ จ.ช. ท.ม. 

๑๗ ประธำนท่ีปรึกษำนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ม. 
๑๘ ที่ปรึกษำนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. บ.ช. 

๑๙ เลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ช.  
๒๐ ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ม.  
๒๑ ประธำนสภำเมืองพัทยำ ต.ม. ท.ช.  

๒๒ รองประธำนสภำเมืองพัทยำ จ.ช. ท.ม.  



- ๙ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๒๓ สมำชิกสภำเมืองพัทยำ จ.ม. ท.ม.   

๒๔ เลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ช.  
๒๕ ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ 

เมืองพัทยำ 
บ.ม. จ.ม.  

 เทศบาล    

๒๖ นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร ต.ม. ป.ม.  
๒๗ รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร จ.ช. ท.ม.  

๒๘ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลนคร 

บ.ม. จ.ม.  

๒๙ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลนคร 

บ.ม. จ.ช.  

๓๐ ประธำนสภำเทศบำลนคร ต.ม. ท.ช.  
๓๑ รองประธำนสภำเทศบำลนคร จ.ช. ท.ม.  
๓๒ สมำชิกสภำเทศบำลนคร จ.ม. ท.ม.  
๓๓ นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง จ.ช. ท.ช.  

๓๔ รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง จ.ม. ต.ช.  
๓๕ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี

เทศบำลเมือง 
บ.ม. บ.ช.  

๓๖ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลเมือง 

บ.ม. จ.ม.  

๓๗ ประธำนสภำเทศบำลเมือง จ.ช. ท.ม.  
๓๘ รองประธำนสภำเทศบำลเมือง จ.ม. ต.ช.  
๓๙ สมำชิกสภำเทศบำลเมือง บ.ช. ต.ช.  
๔๐ นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบล จ.ม. ท.ม.  

๔๑ รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบล บ.ช. ต.ม.  
๔๒ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี

เทศบำลต ำบล 
บ.ม. บ.ช.  

๔๓ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลต ำบล 

บ.ม. บ.ช.  

๔๔ ประธำนสภำเทศบำลต ำบล จ.ม. ต.ช.  

๔๕ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบล บ.ช. ต.ม.  
๔๖ สมำชกิสภำเทศบำลต ำบล บ.ม. ต.ม.  



- ๑๐ - 
 

บัญชี  ๗ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนศำลรัฐธรรมนญู 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกปี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 

๒ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 
 

ท.ม. ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ม. ปเีว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

๔ ที่ปรึกษำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญู 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนศำลรัฐธรรมนญู 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญู 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     

     
     

     



- ๑๑ - 
 

บัญชี  ๘ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประจ ำประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประจ ำประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     
     



- ๑๒ - 
 

บัญชี  ๙ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดิน 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     
     



- ๑๓ - 
 

บัญชี  ๑๐ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ 
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     

     
     



- ๑๔ - 
 

บัญชี  ๑๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๓ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๔ - ๙ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๔ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี
 

๓ ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี
 

๔ ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๕ ที่ปรึกษำกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ ที่ปรึกษำผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๗ เลขำนุกำรประธำนกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๘ เลขำนุกำรกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๙ เลขำนุกำรผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     



- ๑๕ - 
 

บัญชี  ๑๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๕ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหนง่ละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
 
 

๒ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี
 

๓ ที่ปรึกษำประจ ำคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๔ เลขำนุกำรประจ ำประธำน 
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
 

ต.ช. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๕ เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     

     
     

     



- ๑๖ - 
 

บัญชี  ๑๓ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง  
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ม.ว.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
 
 

๒ กรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  

กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. ท.ช. - ป.ช. ปเีว้นปี 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

๓ ที่ปรึกษำประจ ำประธำนกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนกรรมกำร 
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรกรรมกำร 
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     
     



- ๑๗ - 
 

บัญชี  ๑๔ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย 

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ รำชบัณฑติ 
 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.  
๒. กรณไีด้ บ.ม. ขึ้นไป  
 ต้องได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
 ครั้งหลังสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   
๓. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ  
 เว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบรบิูรณ์ 
 จนถึง ม.ป.ช. 
 

ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
รำชบัณฑติ กรรมกำร 
หรืออนุกรรมกำร  
แล้วแต่กรณี มำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีบริบูรณ์ 
จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 
 

๒ กรรมกำรตำมกฎหมำย 
ทีท่รงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.  
๒. กรณไีด้ บ.ม. ขึ้นไป  
 ต้องได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
 ครั้งหลังสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   
๓. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ  
 เว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบรบิูรณ์ 
 จนถึง ม.ป.ช. 
 

๓ อนุกรรมกำร 
ในคณะกรรมกำร 
ที่ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งตำมกฎหมำย 
 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.  
๒. กรณไีด้ บ.ม. ขึ้นไป  
 ต้องได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
 ครั้งหลังสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   
๓. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ  
 ๓.๑ บ.ม. - ป.ม. เว้นระยะเวลำ 
   ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ ์
 ๓.๒ ป.ม. - ม.ว.ม. เว้นระยะเวลำ 
   ไม่น้อยกว่ำ ๘ ปีบริบูรณ ์
 ๓.๓ ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
   ๑๐ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.  
 

 



- ๑๘ - 
 

บัญชี  ๑๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ  ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภททั่วไป    ๑. ต้องมีระยะเวลำ  

 รับรำชกำรติดต่อกัน  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่  
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
 เฉลิมพระชนมพรรษำ  
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
๒. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพือ่ไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ระดับปฏิบัติงำน บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้รับเงินเดือนต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดับช ำนำญงำน  
  และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์  
  ขอ บ.ช. 
๓.  ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดบัช ำนำญงำน ขอ จ.ม. 
๔.  ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดับช ำนำญงำน  
  และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี บริบูรณ์  
  ขอ จ.ช. 

 

๒ ระดับช ำนำญงำน 
 

ต.ม. ต.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒.  ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ต.ช. 

 

๓ ระดับอำวุโส 
 

ท.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ท.ช. 

 

๔ ระดับทักษะพิเศษ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 ประเภทวิชาการ     
๕ ระดับปฏิบัติกำร ต.ม. - -  



- ๑๙ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๖ ระดับช ำนำญกำร 

 

ต.ช. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
  ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
  ขอ ท.ม. 
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

 

๗ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
  และได้ ท.ช. มำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ป.ม.  
 

๘ ระดับเชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๙ ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๓,๐๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
  ได้ทุกป ีจนถึง ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๑๐ ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๕,๖๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๒๐ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภทอ านวยการ     

๑๑ ระดับต้น 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
  ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 และได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ระดับสูง 
 

- ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

 ประเภทบริหาร    
๑๓ ระดับต้น - ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 

  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

 

๑๔ ระดับสูง 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๔,๕๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
  ได้ทุกปี จนถึง ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๑๕ ระดับสูง 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บำท  
 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๖ ระดับสูง 

ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บำท ด ำรงต ำแหน่ง 
- ปลัดกระทรวง 
- หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มฐีำนะเป็นกรม 
 ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตร ี
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

 
 



- ๒๒ - 
 

บัญชี  ๑๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ 
 

ต.ม. - - ๑. ต้องมีระยะเวลำ  
 รับรำชกำรติดต่อกัน  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่  
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
 เฉลิมพระชนมพรรษำ  
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
๒. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 

๒ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
ช ำนำญกำร 
 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ
 ขั้นต่ ำของอันดับ คศ. ๓  
 ขอ ท.ม. 
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ
 ขั้นต่ ำของอันดับ คศ. ๓ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ 

๓ ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
- ครู 
- ศึกษำนิเทศก ์
- รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ท.ช. - - 

ต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ 
หรือไมต่่ ำกว่ำอันดับ คศ. ๓ 

๔ ต าแหน่งท่ีมีวทิยฐานะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ 

- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 ของอันดับ คศ. ๓ 
 และได้ ท.ช. มำแล้ว
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ป.ม. ในปีท่ีเกษียณอำยุ
 รำชกำร 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 

เชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 

๖ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๓,๐๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
 ได้ทุกป ีจนถึง ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

๗ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๕,๖๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 
 

     

     

 



- ๒๔ - 
 

บัญชี  ๑๗ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภททั่วไป    ต้องมีระยะเวลำ  

รับรำชกำรติดต่อกัน  
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่  
วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
เฉลิมพระชนมพรรษำ  
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ระดับปฏิบัติงำน บ.ม. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒. ได้รับเงินเดือนต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
 ของระดับช ำนำญงำน  
 และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์  
 ขอ บ.ช. 
๓. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
 ของระดบัช ำนำญงำน ขอ จ.ม. 
๔. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
 ของระดับช ำนำญงำน  
 และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี บริบูรณ์  
 ขอ จ.ช. 

 

๒ ระดับช ำนำญงำน 
 

ต.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ต.ช. 

 

๓ ระดับอำวุโส 
 

ท.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ท.ช. 

 

 ประเภทวิชาการ     
๔ ระดับปฏิบัติกำร 

 
 
 
 
 

ต.ม. - -  



- ๒๕ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ระดับช ำนำญกำร 

 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 ขอ ท.ม. 
๓. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

 

๖ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ท.ช. -   - 

๗ ระดับเชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 ประเภทอ านวยการท้องถิ่น     
๘ ระดับต้น 

 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๓. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ ระดับกลำง 
 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และ 
 ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 

๑๐ ระดับสูง 
 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

      



- ๒๖ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภทบริหารท้องถิ่น     

๑๑ ระดับต้น  
 

ท.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 

 
 
 
 
 ๑๒ ระดับกลำง 

 
ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 

๒. ได้รับเงินเดือนข้ันสูง และ
 ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.  
 ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร  

 

๑๓ ระดับสูง  
 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

 
 



- ๒๗ - 
 

บัญชี  ๑๘ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร 

 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ บุคคลเข้ำท ำหนำ้ที่ทหำร 

เป็นกำรชั่วครำว  
ร.ง.ม. - - ๑. ล ำดับ ๑ 

 ต้องมีระยะเวลำ 
  ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๘ ปีบริบูรณ์  
  นับตั้งแต่วันเริม่ 
  ปฏิบัติงำนจนถึงวัน 
  ก่อนวันพระรำชพิธี        
  เฉลิมพระชนมพรรษำ 
  ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๒ - ๒๒  
 ต้องมีระยะเวลำ 
  รับรำชกำรติดต่อกัน 
  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต ่
  วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร 
  จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
  เฉลิมพระชนมพรรษำ 
  ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 
  โรงเรียนทหำร 
  ให้นับเวลำรำชกำร 
  ตั้งแต่วันข้ึนทะเบียน 
  ทหำรกองประจ ำกำร 
  ในระหว่ำงที่ก ำลังศึกษำ 
 อยู่ในโรงเรียน 
 

๒ พลอำสำสมัคร 
 

ร.ง.ม. - - 

๓ สิบตรี  จ่ำตรี  จ่ำอำกำศตร ี
 

ร.ง.ช. - - 

๔ สิบโท  จ่ำโท  จ่ำอำกำศโท 
 

ร.ท.ม. - - 

๕ สิบเอก  จ่ำเอก  จ่ำอำกำศเอก 
 

ร.ท.ช. - - 

๖ - จ่ำสิบตรี  พันจ่ำตรี พันจ่ำอำกำศตร ี
- จ่ำสิบโท  พันจ่ำโท พันจ่ำอำกำศโท 
- จ่ำสิบเอก พันจ่ำเอก พันจ่ำอำกำศเอก 
 

บ.ม. บ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 

๗ จ่ำสิบเอก พันจ่ำเอก พันจ่ำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนจ่ำสิบเอกพิเศษ 
พันจ่ำเอกพิเศษ พันจ่ำอำกำศเอกพิเศษ 

บ.ช. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม 
๓. ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

๘ ร้อยตรี  เรือตรี เรืออำกำศตร ี
 

จ.ม. - - 

๙ ร้อยโท  เรือโท เรืออำกำศโท 
 

จ.ช. - - 

๑๐ ร้อยเอก  เรือเอก เรืออำกำศเอก 
 

ต.ม. - - 

๑๑ พันตรี  นำวำตรี  นำวำอำกำศตร ี
 

ต.ช. - - 

๑๒ พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท ต.ช. ท.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
 

๑๓ พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก ท.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 



- ๒๘ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๔ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 

อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ 

นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
 

ท.ช. - - ๔.  เกณฑ์กำรขอพระรำชทำน 
  ที่ก ำหนดไว้ตำมช้ันยศ 
  ให้รวมถึงว่ำทีย่ศนั้น ๆ ด้วย 
๕. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 

อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ 

นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑.  ด ำรงต ำแหน่งบังคับบญัชำ 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ  ป.ม.  
  ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
 

๑๖ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ 
นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
รับเงินเดือนข้ันต้นของพลตรี  
พลเรือตรี พลอำกำศตร ี

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  รับเงินเดือนขั้นตน้ของพลตรี 
 พลเรือตรี พลอำกำศตรี 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
 

๑๗ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ  
นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
- รับเงินเดือนข้ันต้นของพลตรี   
 พลเรือตรี  พลอำกำศตร ี
- ด ำรงต ำแหน่งรอง, เสนำธิกำร,  
 รองเสนำธิกำรของหน่วยงำนที่มี
 ผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ชั้นยศ  พลตรี 
 พลเรือตรี พลอำกำศตรี ข้ึนไป 
 หรือ 
- ด ำรงต ำแหน่งผู้บังคับกำรกรม, 
 ผู้บังคับกำรจังหวัดทหำรบก,  
 ผู้บังคับหมวดเรือ, ผู้บังคับกองบิน, 
 ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำร,  
 ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรบก,  
   ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรเรือ,  
 ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรอำกำศ, ตุลำกำร 
 พระธรรมนูญรองหัวหน้ำส ำนักงำน 
 ศำลมณฑลทหำร, ตุลำกำร 
 พระธรรมนูญฝ่ำยศำลทหำรสูงสุด, 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

 



- ๒๙ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
  ตุลำกำรพระธรรมนูญรองหัวหน้ำ 

   ศำลทหำรกลำง,  
 ตุลำกำรพระธรรมนูญรองหัวหน้ำ
 ศำลทหำรกรุงเทพ,  
 ผู้อ ำนวยกำรกองอัยกำรศำลทหำร
 กรุงเทพ, ผู้อ ำนวยกำรกอง 
 อัยกำรฝ่ำยอุทธรณ์และฎีกำ  หรือ 
- ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง,
 นำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำร  หรือ
 ต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น  
 ซึ่งเทียบเท่ำต ำแหน่งดังกล่ำว 
 

    

๑๘ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนพนัเอกพิเศษ  
นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
- เงินเดือนข้ันต้นของพลตรี   
  พลเรือตรี พลอำกำศตร ี
- ด ำรงต ำแหน่งรองเจ้ำกรม, 
  รองผู้บัญชำกำรกองพล,   
  รองผู้บัญชำกำรกองเรือ, 
  รองผู้บัญชำกำรกองพลบิน 
  หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำที่คุมก ำลัง      
  ตำมที่กระทรวงกลำโหมและส ำนัก 
  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

๑๙ พลตรี  พลเรือตรี  พลอำกำศตร ี
 

- ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 
 
 
 
 
 

     

 
 



- ๓๐ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๒๐ พลโท  พลเรือโท  พลอำกำศโท 

 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

๒๑ พลเอก  พลเรือเอก  พลอำกำศเอก 
 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๒๒ ปลัดกระทรวงกลำโหม  
ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 
ผู้บัญชำกำรทหำรบก 
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ 
ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  

๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๓๑ - 
 

บัญชี  ๑๙ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการต ารวจ 

 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พลต ำรวจ ร.ง.ม. - - ๑. ต้องมีระยะเวลำ 

  รับรำชกำรติดต่อกัน 
  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต ่
  วันเริ่มเข้ำรับรำชกำรจนถึง 
  วันก่อนวันพระรำชพิธี       
  เฉลิมพระชนมพรรษำ 
  ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 
  โรงเรียนต ำรวจ 
  ให้นับเวลำรำชกำร 
  ตั้งแต่วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร 
  ต ำรวจในระหว่ำงท่ีก ำลัง 
  ศึกษำอยู่ในโรงเรียน 
๓.  เกณฑ์กำร 
  ขอพระรำชทำน 
  ที่ก ำหนดไว้ตำมช้ันยศ 
  ให้รวมถึงว่ำทีย่ศนั้น ๆ ด้วย 
๔. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น 

๒ สิบต ำรวจตรี   
 

ร.ง.ช. - - 

๓ สิบต ำรวจโท   
 

ร.ท.ม. - - 

๔ สิบต ำรวจเอก   
 

ร.ท.ช. - - 

๕ จ่ำสิบต ำรวจ บ.ม. บ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒. ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 

๖ - จ่ำสิบต ำรวจ 
  อัตรำเงินเดือนจ่ำสิบต ำรวจพิเศษ 
- ดำบต ำรวจ 
 

บ.ช. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒. ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม 
๓. ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

๗ ร้อยต ำรวจตรี   
 

จ.ม. - - 

๘ ร้อยต ำรวจโท 
 

จ.ช. - - 

๙ ร้อยต ำรวจเอก   
 

ต.ม. - - 

๑๐ พันต ำรวจตร ี
 

ต.ช. - - 

๑๑ พันต ำรวจโท   ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 

 

๑๒ พันต ารวจเอก   ท.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
 
 

     

 
 



- ๓๒ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๓ พันต ำรวจเอก   

อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 
ท.ช. - -  ส ำหรับกำรค ำนวณ

 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 

๑๔ พันต ำรวจเอก   
อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑. ด ำรงต ำแหน่งบังคับบญัชำ 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ  ป.ม.  
  ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 

 

๑๕ พันต ำรวจเอก   
อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 
รับเงินเดือนข้ันต้นของพลต ำรวจตรี  

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. รับเงินเดือนขั้นต้น 
  ของพลต ำรวจตรีมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
 

๑๖ พันต ำรวจเอก   
อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 
- รับเงินเดือนขั้นต้นของพลต ำรวจตรี   
- ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บังคับกำร 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๑๗ พลต ำรวจตรี   - ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๑๘ พลต ำรวจโท   
 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 
 
 
 



- ๓๓ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๙ พลต ำรวจเอก   

 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๓๔ - 
 

บัญชี  ๒๐ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ผู้ช่วยผู้พิพำกษำ 

 

ต.ม. ต.ช. 
 

๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒. ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
 รับรำชกำรติดต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่ 
 เข้ำรับรำชกำรจนถึง 
 วันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต ำแหน่ง 
 ผู้พิพำกษำอำวุโส  
 ขอพระรำชทำน 
 ตำมเกณฑ์ที่ด ำรงอยู ่
 ก่อนกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ผู้พิพำกษำอำวุโส 
 

๒ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๑ 
 

ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช.  มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
    ๕ ปีบริบรูณ์  ขอ ท.ม. 
 

๓ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๒ 
 

ท.ม. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
    ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ท.ช. 
๓. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๔. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๕. ได้  ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๔ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๓ 
 

ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๕. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๕ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๔ ขึ้นไป 
 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๓๕ - 
 

บัญชี  ๒๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนศำลปกครองสูงสุด 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๓ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๔ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำรับรำชกำร 
 ติดต่อกนัมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต ่
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓. ล ำดับ ๔ - ๖ กำรนับ 
 ระยะเวลำรับรำชกำร  
 ปฏิบัติงำนส ำหรับ 
 ตุลำกำรศำลปกครองช้ันต้น  
 ให้นับระยะเวลำที่เคยเป็น 
 ข้ำรำชกำร พนักงำน 
 รัฐวิสำหกิจ พนกังำน 
 องค์กำรของรัฐ หรือ 
 หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
 มำรวมกับระยะเวลำ 
 รับรำชกำรในต ำแหน่ง 
 ตุลำกำรศำลปกครอง 
 ช้ันต้น หรือตุลำกำร 
 ประจ ำศำลปกครอง 
 ช้ันต้นเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
 ๑ ปี (๑๒ เดือน) ของ  
 ปีท่ีจะขอพระรำชทำน 

๒ รองประธำนศำลปกครองสูงสุด 
หรือประธำนแผนก 
ในศำลปกครองสูงสุด 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

 

๓ ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุด 
ตุลำกำรศำลปกครองสูงสดุ 

ป.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๔ อธิบดีศำลปกครองช้ันต้น 
รองอธิบดีศำลปกครองช้ันต้น 
ตุลำกำรหัวหน้ำแผนกในศำลปกครอง
ช้ันต้น 

ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๕. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๕ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองช้ันต้น  
ตุลาการศาลปกครองช้ันต้น 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๓. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๔. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๕. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๖. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๖ ตุลำกำรประจ ำศำลปกครองช้ันตน้ 
 

ต.ช. 
 

ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 



- ๓๖ - 
 

บัญชี  ๒๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ดะโตะ๊ยุติธรรม 

 

ต.ช. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
    ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องด ำรงต ำแหน่ง
ดะโตะ๊ยุติธรรม 
ติดต่อกนัมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ ์
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรณุำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ให้ด ำรงต ำแหน่ง จนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 

๒ ผู้พิพำกษำสมทบ 
 

จ.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม. 
๒. เลื่อนตำมล ำดับช้ันตรำ 
 โดยมีระยะเวลำด ำรง
 ต ำแหน่งผู้พิพำกษำสมทบ 
 ในกำรขอพระรำชทำน 
 แต่ละช้ันตรำ 
 ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปีบริบูรณ์ 
 ก่อนวันพระรำชพิธี
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  

ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้พพิำกษำสมทบ 
มำเป็นเวลำรวมกัน 
ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปีบริบูรณ ์
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรณุำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ให้ด ำรงต ำแหน่ง จนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 



- ๓๗ - 
 

บัญชี  ๒๓ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการอัยการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๑ 

 

ต.ม. ต.ช. 
 

๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒. ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
 รับรำชกำรติดต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่ 
 เข้ำรับรำชกำรจนถึง 
 วันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต ำแหน่งอัยกำรอำวุโส  
 ขอพระรำชทำน 
 ตำมเกณฑ์ที่ด ำรงอยู ่
 ก่อนกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 อัยกำรอำวุโส 
 

๒ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๒ 
 

ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช.  มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
    ๕ ปีบริบรูณ์   ขอ ท.ม. 
 

๓ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๓ 
 

ท.ม. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
    ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ท.ช. 
๓. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๔. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
 

๔ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๔ ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๕ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๕ - ๖  ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๕. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 
 
 

 



- ๓๘ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๖ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๗ ขึ้นไป 

 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 
 



- ๓๙ - 
 

บัญชี  ๒๔ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ แพทย์ประจ ำต ำบล 

สำรวัตรก ำนัน 
หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
 

ร.ง.ช. ร.ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
๒. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ
 ตำมล ำดบัช้ันตรำ โดยเวน้ระยะเวลำ 
 ๒.๑ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ ๑ - ๓ 
  ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งหรือ
  หลำยต ำแหน่งต่อเนื่องกัน 
  เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
  บริบูรณ ์
 ๒.๒ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ ๑ - ๓ 
  ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งหรือ
  หลำยต ำแหน่งมำแล้ว 
  มีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
  บริบูรณ์  
 

ต้องด ำรงต ำแหน่งใด 
ต ำแหน่งหน่ึงหรือ 
หลำยต ำแหน่งติดต่อกัน
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๓ ปีบริบูรณ์ หรือ 
ได้ด ำรงต ำแหน่งใด 
ต ำแหน่งหน่ึงหรือ 
หลำยต ำแหน่งมำแล้ว 
มีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันท่ี 
ได้ด ำรงต ำแหน่ง จนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษำของป ี
ที่จะขอพระรำชทำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 

๒ ผู้ใหญ่บ้ำน ร.ง.ช. บ.ช. 

๓ ก ำนัน ร.ท.ช. จ.ช. 



- ๔๐ - 
 

บัญชี  ๒๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ลูกจ้ำงประจ ำ  

ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนข้ันต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนระดับปฏิบตักิำร 
แต่ไม่ถึงขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำร  
 

บ.ม. จ.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่ 
 วันเริ่มจ้ำง จนถึงวันก่อน
 วันพระรำชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษำของปี 
 ทีจ่ะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำของ
 ส่วนรำชกำรตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
 ลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร 
 และหมำยควำมรวมถึง
 ลูกจ้ำงประจ ำสังกัด 
 หน่วยธุรกำรของรัฐสภำ 
 ศำล องค์กรอิสระ 
 ตำมรัฐธรรมนูญที่เป็น 
 ส่วนรำชกำร และ
 ลูกจ้ำงประจ ำของรำชกำร
 ส่วนท้องถิ่น  
 แต่ไม่หมำยควำมถึง
 ลูกจ้ำงเงินทุนหมุนเวียน 
๓. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำที่มี
 ช่ือและลักษณะงำน
 ซึ่งเคยเทียบได้กับลูกจ้ำง
 โดยตรงหมวดฝีมือขึ้นไป
 หรือลูกจ้ำงประจ ำ 
 ที่มีช่ือและลักษณะ 
 เหมือนข้ำรำชกำร  
 

๒ ลูกจ้ำงประจ ำ   
ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  
 

บ.ช. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

 



- ๔๑ - 
 

บัญชี  ๒๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พนักงำนรำชกำร 

- กลุ่มงำนบริกำร   
- กลุ่มงำนเทคนิค  

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๔.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

๑. ล ำดับ ๑ - ๔ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๕ - ๗ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร 
 ตำมสญัญำจ้ำง 
 ของส่วนรำชกำร 
 ตำมระเบียบส ำนัก 
 นำยกรัฐมนตร ี
 ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  
 หรือพนักงำนรำชกำร 
 สังกัดหน่วยธุรกำรของ 
 รัฐสภำ ศำล และองค์กร 
 อิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
 ที่เป็นส่วนรำชกำร 
 
 
 

๒ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

บ.ช. ต.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๔.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
 

๓ พนักงำนรำชกำร  

กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 

จ.ม. ต.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม. 
๒.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๓.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๔.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๔ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ 

จ.ช. ท.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ช. 
๒.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๓.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๔.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.  
 
 



- ๔๒ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ พนักงำนรำชกำร 

กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับท่ัวไป 
ต.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 

๒.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๓.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๔.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
 

๔. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร
 ที่มีช่ือและลักษณะงำน 
 ที่เทียบเท่ำกับ
 ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ซึ่งเคยเทียบได้กับ
 ลูกจ้ำงโดยตรง 
 หมวดฝมีือขึ้นไป 
 ตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลัง 
 ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร  
 
 

๖ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๓.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๔.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๗ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับสำกล 

ท.ม. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๓.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๔.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 



- ๔๓ - 
 

บัญชี  ๒๗ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน   

พนักงานองค์การของรัฐ  หรือพนักงานหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกัน   
ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ หัวหน้ำแผนก 

 

บ.ม. จ.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน 
  ตำมต ำแหน่ง 
๒.  ขอพระรำชทำนเลือ่นช้ันตรำ 
  ตำมล ำดบัช้ันตรำ   
  โดยเว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  
  ๕  ปบีริบรูณ์ ถึงเกณฑ ์
  ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 
๓.  ล ำดับ  ๕   
  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน 
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องด ำรงต ำแหน่งบังคับบัญชำ 
 หรือผู้ปกครอง 
๓. กำรเริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
 ล ำดับ ๑ ต้องด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบรูณ ์
๔. ผู้ว่ำกำร  ผู้อ ำนวยกำร   
 หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสดุ  
 ที่ไม่มีฐำนะเป็นพนักงำนหรือ 
 เจ้ำหนำ้ที่ของหน่วยงำนนั้น 
 ๔.๑ เริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
   ต้องด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำ 
   เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
   บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
   จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
   เฉลมิพระชนมพรรษำของป ี
   ที่จะขอพระรำชทำน 
   ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 ๔.๒ ให้นับเวลำที่เคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ผู้บรหิำรสูงสดุในรฐัวิสำหกิจ 
   องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำน 
   อื่นของรัฐแห่งอื่นมำรวมกันได้  
 

๒ ผู้อ ำนวยกำรกอง 
หรือหัวหน้ำกอง 
 

บ.ช. จ.ช.  

๓ ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร   
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย  หรือ  
หัวหน้ำฝ่ำย  
 

จ.ม. ต.ม.  

๔ รองผู้ว่ำกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร หรือ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยงำนนั้น 
 

จ.ช. ท.ช.  
 
 

 



- ๔๔ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ผู้ว่ำกำร  ผู้อ ำนวยกำร 

หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยงำนนั้น 

ต.ม. 
 

ป.ม. 
 

 

 

   แต่ต้องด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน 
   มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่  
   ๒ ปีบรบิูรณ ์
 ๔.๓ กรณเีคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ตำมล ำดับ ๔ ในหน่วยงำน 
   เดียวกัน ให้นับเวลำต่อเนื่องได ้
๕. กำรเสนอขอพระรำชทำน 
 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับ 
 หนว่ยงำนที่มีกำรจัดโครงสร้ำง 
 หรือต ำแหน่งไม่เป็นไปตำมที่ 
 ก ำหนดในบัญชีนี้ และไม่สำมำรถ 
 เทียบเคียงได้ตำมบัญชีนี้  
 ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักเลขำธิกำร 
 คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
 



- ๔๕ - 
 

บัญชี  ๒๘ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามกฎหมาย 

ที่ไม่เป็นข้าราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ พนักงำน 
 

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน 
  ตำมต ำแหน่ง 
๒.  ขอพระรำชทำนเลือ่นช้ันตรำ 
  ตำมล ำดบัช้ันตรำ   
  โดยเว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  
  ๕  ปบีริบรูณ์ ถึงเกณฑ ์
  ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 
๓.  ล ำดับ  ๖   
  - ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
   ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
  - ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
   ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน 
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๑ ต้องด ำรงต ำแหน่งที่เริม่จ้ำง 
 โดยใช้คณุวุฒิระดบัปรญิญำตรีขึ้นไป 
 หรือด ำรงต ำแหน่งที่มรีะดับหรือ 
 อัตรำเงินเดือนเทียบเท่ำต ำแหน่ง 
 ดังกล่ำว 
๓. เลขำธิกำร ผู้ว่ำกำร ผู้อ ำนวยกำร   
 หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสดุ  
 ที่ไม่มีฐำนะเป็นพนักงำนหรือ 
 เจ้ำหนำ้ที่ของหน่วยธรุกำรนั้น 
 ๓.๑ เริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
   ต้องด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำ 
   เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
   บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
   จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
   เฉลมิพระชนมพรรษำของป ี
   ที่จะขอพระรำชทำน 
   ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 ๓.๒ ให้นับเวลำที่เคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ผู้บรหิำรสูงสดุในรฐัวิสำหกิจ  
   องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำน 
   อื่นของรัฐแห่งอื่นมำรวมกันได้ 
 
 

๒ หัวหน้ำงำน  
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

จ.ม. ต.ม.  

๓ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ต.ม. ท.ม.  

ผู้ช ำนำญกำร 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
๔ หัวหน้ำฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้ช่วยเลขำธิกำร 
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร 
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ต.ช. ท.ช.  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 



- ๔๖ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ รองเลขำธิกำร 

รองผู้ว่ำกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยธุรกำรนั้น 

ท.ม. 
 

ป.ม. 
 

    แต่ต้องด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน 
   มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่  
   ๒ ปีบรบิูรณ ์
 ๓.๓ กรณเีคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ตำมล ำดับ ๕ ในหน่วยธรุกำร 
   เดียวกัน ให้นับเวลำต่อเนื่องได ้
๔. กำรเสนอขอพระรำชทำน 
 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับ 
 หน่วยธุรกำรที่มีกำรจัดโครงสร้ำง 
 หรือต ำแหน่งไม่เป็นไปตำมที่ 
 ก ำหนดในบัญชีนี้ และไม่สำมำรถ 
 เทียบเคียงได้ตำมบัญชีนี้  
 ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักเลขำธิกำร 
 คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 

๖ เลขำธิกำร  
ผู้ว่ำกำร 
ผู้อ ำนวยกำร 
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร
สูงสุดของหน่วยธุรกำรนั้น 

ท.ม. ป.ช.  
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บัญชี  ๒๙ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ที่ไม่เป็นข้าราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน 
  ตำมต ำแหน่ง 
๒.  ขอพระรำชทำนเลือ่นช้ันตรำ 
  ตำมล ำดบัช้ันตรำ   
  โดยเว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  
  ๕  ปบีริบรูณ์ ถึงเกณฑ ์
  ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 
๓.  ล ำดับ  ๘  และล ำดับ  ๙   
  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำนติดต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์ 
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องเป็นผู้ได้รับคำ่จ้ำง 
 หรือค่ำตอบแทน 
 จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน 
๓. ล ำดับ ๑ ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
 ที่เริ่มจ้ำงโดยใช้คุณวุฒิ 
 ระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
 หรือด ำรงต ำแหน่งที่มีระดับ 
 หรืออัตรำเงินเดือนเทียบเท่ำ 
 ต ำแหน่งดังกล่ำว 
๔. กำรนับระยะเวลำปฏิบัติงำนส ำหรับ  
 พนักงำนที่เปลี่ยนสถำนะมำจำก  
 ข้ำรำชกำร หรือมำจำกรัฐวิสำหกิจ 
 หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ซึง่มิใช่กรณ ี
 ตำมข้อ ๕ ให้นับระยะเวลำต่อกันได้   
 แต่ต้องมีระยะเวลำปฏิบตัิงำน 
 ในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
 ที่มิใช่ส่วนรำชกำรที่เสนอ 
 ขอพระรำชทำน ไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์  
 

๒ หัวหน้ำงำน  
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

จ.ม. ต.ม.  

๓ อำจำรย์ หรือ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
 

จ.ช. ท.ม.  

๔ รองศำสตรำจำรย ์
 

ต.ม. ป.ช.  

๕ ศำสตรำจำรย ์ ท.ม. ม.ป.ช.  

๖ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

ผู้อ ำนวยกำรกอง 

รองคณบด ี

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำรศูนย ์

รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

หัวหน้ำภำควิชำ 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

 

ต.ม. ท.ม.  
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ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๗ รองอธิกำรบด ี

คณบด ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบนั 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์  
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

ท.ม. ท.ช.  ๕. กรณีทีเ่ป็นผูป้ฏิบตัิงำน 
 ในสถำบันอดุมศกึษำในก ำกับของรัฐ 
 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ที่เปลีย่นสถำนภำพจำกข้ำรำชกำร  
 ให้ขอพระรำชทำนเครื่องรำช 
 อิสริยำภรณ์ตำมเกณฑ์เดมิ 
 ของข้ำรำชกำรนั้น ๆ   
 จนเกษียณอำยุรำชกำรตำมบญัชี  
 ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งและระดับเดมิ  
๖. ล ำดับ ๘ - ๙  
 ที่ด ำรงต ำแหน่งโดยสญัญำจ้ำง  
 ต้องด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำ 
 เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มท ำสัญญำจ้ำง  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำของปีท่ี 
 จะขอพระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๗. ล ำดับ ๙ ต้องเป็นต ำแหน่ง 
 ที่กฎหมำยจดัตั้งสถำบันอุดมศึกษำ 
 บัญญัติใหเ้ป็นผู้บริหำรสูงสดุ 
 ของสถำบันนั้น ที่ทรงพระกรุณำ 
 โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 ตำมกฎหมำย และมีอ ำนำจ 
 บังคับบัญชำผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 ล ำดับ ๘ รวมถึงผู้ปฏิบัติงำน 
 ในสถำบันอุดมศึกษำด้วย 
 

๘ อธิกำรบด ี
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ท.ม. 
 

ป.ม. 
 

 

๙ ผู้บริหำรสูงสุด 
ของสถำบันอุดมศึกษำ 

ท.ช. ป.ม.  
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บัญชี  ๓๐ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ระดับ ๑ 

 

ร.ง.ช. ร.ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ร.ง.ช. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๑ มำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ร.ท.ม. 
๓. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๑ มำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์ ขอ ร.ท.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๒ - ๕ ซึ่งก ำหนด 
 ระยะเวลำเลื่อนช้ันตรำ 
 ๕ ปี หมำยถึงต้องด ำรง 
 ต ำแหน่งในระดับนั้น ๆ 
 รวมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ก่อนวัน 
 พระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 

๒ ระดับ ๒ 
 

บ.ม. บ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๒ มำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
 

๓ ระดับ ๓ 
 

จ.ม. จ.ช. ๑.  ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๓ หรือระดับ ๔ 
  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม.  
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๓ และหรือ 
 ระดับ ๔ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

ระดับ ๔ 
 

๔ ระดับ ๕ 
 

ต.ม. ต.ช. ๑.  ด ำรงต ำแหน่งระดับ  ๕  หรือระดับ  ๖ 
  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม.  
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ  ๕ และหรือ 
 ระดับ ๖ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

ระดับ ๖ 
 

๕ ระดับ ๗ - ๙   ท.ม. 
 

ท.ช. 
 

๑. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๗ หรือระดับ  ๘   
 หรือระดับ ๙   
 เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม.  
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๗ และหรือ 
 ระดับ ๘ และหรือระดับ ๙  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์  ขอ ท.ช. 
 

๖ ระดับ ๑๐ - ป.ม. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ์  ขอ ป.ม. 
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บัญชี  ๓๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้มีผลงานความดีความชอบอย่างย่ิง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์ หมำยเหต ุ

๑ ผู้ปฏิบัติงำน 
ซึ่งมีผลงำนควำมดีควำมชอบ
อย่ำงยิ่ง 

 เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอสิริยำภรณ์  
ตำมต ำแหน่ง ระดับ ช้ัน ช้ันยศ ท่ีก ำหนด 
ในบัญชีกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ส ำหรับผู้นั้น โดยจะลดระยะเวลำกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
ลงจำกหลักเกณฑด์ังกล่ำวเกินสองปีมิได้   
 

๑. ในบัญชีนี้ “ผู้ปฏิบัติงำน” หมำยถึงผูด้ ำรง 
 ต ำแหน่งตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้ ที่เป็น 
 ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงในหน่วยงำนของรัฐ 
 ผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะ 
 ปกครองท้องที่ แต่ไม่รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 ทำงกำรเมือง กรรมกำรที่แต่งตั้งตำมกฎหมำย  
 และชำวต่ำงประเทศ 
๒. ผลงำนควำมดีควำมชอบอย่ำงยิ่งตำมล ำดับ ๑  
 ต้องมีกฎหมำยหรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 ก ำหนดให้ใช้พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน 
 ได้เป็นกำรเฉพำะเท่ำนั้น  
๓. ล ำดับ ๒  
 ๓.๑ ต้องมิได้เกิดจำกสำเหตุส่วนตัว 
   หรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 
 ๓.๒ ให้รวมถึงผู้ที่พ้นจำกรำชกำรหรือ 
   พ้นจำกกำรปฏิบัติงำนเพรำะเหตุ 
   ทุพพลภำพนั้น 
๔. ล ำดับ ๑ และ ๒ ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ต้องได้รับกำร 
 พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนตำมระเบียบ 
 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยบ ำเหน็จ 
 ควำมชอบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้   
๕. ให้ค ำนึงถึงสถำนะของผู้นั้นในขณะที่ 
 ได้กระท ำควำมดีควำมชอบ พฤติกำรณ ์
 และผลกำรปฏิบัติงำนด้วย 

๒ ผู้ปฏิบัติงำน 
ซึ่งทุพพลภำพ 
เนื่องจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่  

 เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอสิริยำภรณ ์
ตำมต ำแหน่ง ระดับ ช้ัน ช้ันยศ ขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่น้ัน  
แต่จะเลื่อนช้ันตรำสูงขึ้นจำกช้ันตรำเริ่มต้น  
หรือช้ันตรำที่ได้รับพระรำชทำนมำแล้ว 
เกินสองช้ันตรำมไิด้ เวน้แตย่ังต่ ำกวำ่ช้ัน บ.ม. 
ให้พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนช้ัน บ.ม. 



- ๕๑ - 
 

บัญชี  ๓๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้แทนทางการทูตของต่างประเทศและชาวต่างประเทศ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พระรำชอำคันตุกะ 

หรือแขกของรัฐบำล 
 

- ม.ป.ช. ๑. ล ำดับ ๒ - ๙ 
 ๑.๑ เป็นผู้แทนทำงกำรทูต 
   ของต่ำงประเทศ  
 ๑.๒ รับต ำแหน่งประจ ำประเทศไทย 
     ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี  
   และใกล้จะพ้นต ำแหน่งไป  
     หรือพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว  
   เว้นแต่ผู้แทนทำงกำรทูต 
   ฝ่ำยทหำรซึ่งมีเวลำ 
   อยู่ในต ำแหน่งน้อยกว่ำ ๒ ปี 
   แต่ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
   จะด ำเนินกำรขอพระรำชทำน
   เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ให้ก็ได ้
๒. ล ำดับ ๒ กรณีที่ไดร้ับพระรำชทำน
 ช้ัน ป.ช. มำแล้ว และกระทรวง
 กำรต่ำงประเทศเห็นควรเสนอ 
 ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ 
 ให้เป็นกำรเฉพำะรำย ต้องเว้น
 ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี และ 
 ให้ขอพระรำชทำนเลื่อนอีก ๑ ช้ันตรำ 
 จำกท่ีเคยได้รับพระรำชทำน 
 ครั้งสุดท้ำย 
๓. ล ำดับ ๑๑ - ๑๓ 
 ๓.๑ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย 
   ปฏิบัติงำนดีเด่น หรือกระท ำ
   ควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์ 
   อย่ำงยิ่งแก่ทำงรำชกำรไทย 
   และประเทศไทย 
 ๓.๒ ด ำรงต ำแหน่งกงสลุ 
   กิตติมศักดิ์ไทยมำแล้ว 
   ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 

๑. ล ำดับ ๑ - ๙ หมำยถึง 
 ผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำด้วย  
 กำรขอพระรำชทำนให้เป็นหน้ำที่ 
 ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
๒. กรณเีป็นผู้แทนทำงกำรทตู 
 ฝ่ำยทหำรซึ่งมียศทหำร 
 ให้ถือปฏิบัติตำมบัญช ี
 กำรขอพระรำชทำน 
 เครื่องรำชอิสรยิำภรณส์ ำหรับ 
 ข้ำรำชกำรทหำรไทยโดยอนุโลม 
 และพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
 ต่อรำชกำรไทยประกอบ  
 ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลพินิจ 
 และกำรขอพระรำชทำน 
 ของกระทรวงกลำโหม 
 โดยให้กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
 พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของ 
 ช้ันตรำที่กระทรวงกลำโหมเสนอ 
 ขอพระรำชทำนก่อน 
๓. ล ำดับ ๑๐ และล ำดับ ๑๔ 
 เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ 
 ที่เกี่ยวข้องมำกที่สุดพิจำรณำเสนอ 
 ขอพระรำชทำน โดยให้กระทรวง 
 กำรต่ำงประเทศพิจำรณำ 
 ควำมเหมำะสมของช้ันตรำ 
 จำกฐำนำนุรูป ควำมประพฤติ 
 และผลงำนควำมดีควำมชอบ 
 ที่ได้กระท ำแกร่ำชกำรไทย 
 และประเทศไทย ก่อนส่งเรื่อง 
 เสนอขอพระรำชทำนไปยัง 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

๒ เอกอัครรำชทูต ป.ช. - 

๓ อัครรำชทูต ป.ม. - 

๔ อุปทูต ท.ช. - 

๕ อัครรำชทูตท่ีปรึกษำ 
ประจ ำสถำน
เอกอัครรำชทูต 
 

ท.ช. - 

๖ ที่ปรึกษำประจ ำ 
สถำนเอกอัครรำชทูต 
 

ท.ม. - 

๗ เลขำนุกำรเอก 
 

ต.ช. - 

๘ เลขำนุกำรโท 
 

จ.ช. - 

๙ เลขำนุกำรตร ี
 

บ.ช. - 

๑๐ เจ้ำหน้ำท่ี ข้ำรัฐกำร 
หรือข้ำรำชกำร 
ของรัฐบำลต่ำงประเทศ 
หรือองค์กำร 
ระหว่ำงประเทศ 

บ.ม. ป.ช. 

๑๑ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ ์
 

ต.ม. - 

๑๒ กงสุลกิตตมิศักดิ ์
 

จ.ม. - 

๑๓ รองกงสุลกิตตมิศักดิ ์
 

บ.ช. - 



- ๕๒ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๔ ชาวต่างประเทศ

นอกเหนือจาก 
ล าดับ ๑ - ๑๓ 

ตำมที่กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศ 
และส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตร ี
พิจำรณำควำมเหมำะสม
ของช้ันตรำ 

 ๓.๓ กรณีที่กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
   เห็นควรเสนอขอพระรำชทำน 
   เลื่อนช้ันตรำให้เป็นกำรเฉพำะรำย
   จำกช้ันตรำที่ก ำหนดไว ้
   ในบัญชีน้ี ต้องเว้นระยะเวลำ
   ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี และให ้
   ขอพระรำชทำนเลื่อนอีก  
   ๑ ช้ันตรำ จำกท่ีเคย 
   ได้รับพระรำชทำนครั้งสุดท้ำย 

๔. กรณีชำวต่ำงประเทศรับรำชกำรไทย 
 หรือเป็นลูกจ้ำงรัฐบำลไทย  
 ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบนี้  
 และตำมบัญชีที่ผู้นั้น 
 ด ำรงต ำแหน่ง โดยอนุโลม 
 กำรขอพระรำชทำน 
 ให้เป็นหน้ำท่ีของหน่วยงำน 
 ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

 




