
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
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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 

้หนา   ๓
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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) 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



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 
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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 ี
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