
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก 

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ. 2536 

----------------------- 

               โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ วธีิการและเง่ือนไขการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
อันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเพ่ือใหเหมาะสมยิง่ข้ึน 

               อาศัยอํานาจตามมาตรา 11 (6) (8) และ (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรี   โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้

               ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 
2536” 

               ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 

               ขอ 3  ใหยกเลิก 

                         (1) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกชาว
ตางประเทศ พ.ศ. 2495 

                         (2) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ พ.ศ. 2511 

                         (3) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
ฝายทหาร พ.ศ. 2528 

                         (4) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2532 

                         บรรดามติคณะรัฐมนตรี คําส่ัง หรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี ้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนีแ้ทน 

               ขอ 4  ในระเบียบนี ้

                         “เคร่ืองราชอิสริยาภรณ” หมายความวา เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่ง
ชางเผือกตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือก หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทยตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองราชอิสริยาภรณมงกุฎไทยแลวแตกรณ ี

                         “ขาราชการการเมือง” หมายความวา บุคคลซ่ึงเปนหรือถือวาเปนขาราชการ
การเมืองตามกฎหมายวาดวยขาราชการการเมืองหรือกฎหมายอ่ืน 



                         “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการฝายตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจ 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ทหารขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร และขาราชการ
และพนกังานสวนทองถ่ินตามกฎหมายเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ินในสวนท่ีเกี่ยวของ 

               ขอ 5 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน หรือองคการของรัฐ 
รวมท้ังบุคคลท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้ยกเวนการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามมติ
คณะรัฐมนตรี และตามท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควร 

               ขอ 6 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

               ขอ 7 เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนเคร่ืองหมายแหงเกียรติยศ  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน 

โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล    เพื่อเปนบําเหนจ็ความชอบและเคร่ืองหมายเชิดชู
เกียรติยศอยางสูง แกผูไดรับพระราชทาน 

               ขอ 8 ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกบุคคลใด   ให
พิจารณาโดยรอบคอบวาบุคคลนั้นไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน
จนถึงขนาดควรไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณโดยมิใชพจิารณาแตเพียงตําแหนง ระดับ ช้ัน ช้ัน

ยศ หรือครบกําหนดระยะเวลาท่ีจะขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณไดเทานั้น ท้ังนี้ เพื่อใหบุคคลท่ี
ไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจในเคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีไดรับพระราชทานอยางแทจริง และเพื่อให 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงดวย 

               การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใด ช้ันตราใด แกบุคคลใด ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกาํหนดในบัญชีทายระเบียบนี ้

 

 



หมวด 2 
การเสนอขอพระราชทาน 

               ขอ 9 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหเร่ิมจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิง่ชางเผือกสลับกัน โดยเล่ือนช้ันตรา
ตามลําดับจากช้ันลางสุดจนถึงช้ันสูงสุดตามลําดับ ดังนี ้

                         (1)  ช้ันท่ี 7 เหรียญเงินมงกฎุไทย 

                         (2)  ช้ันท่ี 7 เหรียญเงินชางเผือก 

                         (3)  ช้ันท่ี 6 เหรียญทองมงกุฎไทย 

                         (4)  ช้ันท่ี 6 เหรียญทองชางเผือก 

                         (5)  ช้ันท่ี 5 เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

                         (6)  ช้ันท่ี 5 เบญจมาภรณชางเผือก 

                         (7)  ช้ันท่ี 4 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 

                         (8)  ช้ันท่ี 4 จัตุรถาภรณชางเผือก 

                         (9)  ช้ันท่ี 3 ตริตาภรณมงกฎุไทย 

                         (10) ช้ันท่ี 3 ตริตาภรณชางเผือก 

                         (11) ช้ันท่ี 2 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

                         (12) ช้ันท่ี 2 ทวีติยาภรณชางเผือก 

                         (13) ช้ันท่ี 1 ประถมาภรณมงกุฎไทย 

                         (14) ช้ันท่ี 1 ประถมาภรณชางเผือก 

                         (15) ช้ันสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ และ 

                         (16) ช้ันสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก 

               โดยใหพิจารณาถึงตําแหนง ระดับ ช้ัน ช้ันยศ กําหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เวน
แตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในระเบียบนี้ 

               ขอ 10 บุคคลท่ีพึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ จะตองมี
คุณสมบัติดังนี ้

                         (1)  เปนผูมีสัญชาติไทย 

                         (2)  เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชน

ตอสาธารณชนดวยความอุตสาหะ  ซ่ือสัตยและเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง และเปนผูไมเคยมีพระบรมรา
ชานุญาตใหเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 



               ขอ 11 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณจะเสนอปติดกันมิได เวนแตกรณี
ดังนี ้

                          (1) เปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้
ตางบัญชีกัน 

                          (2) เปนการขอพระราชทานตามท่ีไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในระเบียบนี ้
หรือ 

                          (3) เปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน กลาวคือ 

ปฏิบัติหนาท่ีฝาอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีเพิ่มข้ึนเปนพเิศษ     ซ่ึงเปนงานสําคัญยิ่งและเปน
ผลดีแกราชการหรือสาธารณชนหรือคิดคนส่ิงหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปน
ผลสําเร็จ โดยใหระบุความดคีวามชอบใหเห็นเดนชัดวา ไดกระทําความดีความชอบอันเปน 
ประโยชนยิ่งประการใด เม่ือใด และไดผลดีอยางไร 

               ขอ 12 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณจะเสนอเล่ือนช้ันตรากอนครบ
กําหนดระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้มิได เวนแตเปนกรณีตามขอ 11 (3) 

               ขอ 13 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณจะเสนอขามช้ันตรามิได เวนแตเปน
กรณีตามขอ 11 (3) 

               ขอ 14 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําปใหขอพระราชทานใน
วโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เวนแตการเสนอขอพระราชทานกรณีท่ีมีความจําเปนรีบดวนตาม
ขอ 28 การเสนอขอพระราชทานสําหรับชาวตางประเทศตามขอ 29 และการเสนอขอพระราชทานสําหรับผู

วายชนมตามขอ 30  โดยใหเสนอขอพระราชทานได 
ตามคราวแหงความชอบและตามเหตุการณเปนกรณี ๆ ไป 

                ขอ 15 ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดรายการและจํานวนเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ แลวแจงเวยีนใหกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ 16 
ทราบและถือปฏิบัติ 

               ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ 16 จัดทําเอกสารดังกลาวตามรายการและ
จํานวนท่ีสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาํหนด โดยแยกเอกสารเปนการเสนอขอพระราชทานใหแกผูท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในปจจุบันและผูท่ีตองพนจากหนาท่ีเพราะเกษียณอาย ุและใหเปนไปตามลําดับช้ันตรา
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ คือ 

                         (1) ช้ันตํ่ากวาสายสะพาย และ 

                         (2) ช้ันสายสะพาย 

 



 

               ในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือ

บุคคลตามขอ 16  สงเอกสารไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพธีิเฉลิมพระชนมพรรษา
ไมนอยกวา 90 วันภายหลังจากท่ีไดสงเอกสารการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําปไป

ยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว  หากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือบุคคลตามขอ 16 เห็นวามีบุคคลท่ี
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ระดับ ช้ัน ช้ันยศ สูงข้ึนและมีคุณสมบัติอ่ืนครบตามหลักเกณฑท่ีจะขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายประจาํป ก็ใหสงเอกสารเพิ่มเติมไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไดแตตองไมนอยกวา 60 วัน 

               ขอ 16 ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูเสนอรายช่ือผูท่ีสมควรขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

                          (1) นายกรัฐมนตรี สําหรับรัฐมนตรี 

                          (2) ประธานสภาผูแทนราษฎร สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองประจํา 
สภาผูแทนราษฎร 

                          (3) ประธานวุฒิสภา สําหรับสมาชิกวุฒิสภาและขาราชการรัฐสภาฝาย
การเมืองประจําวุฒิสภา 

                          (4) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับขาราชการการเมืองในสังกัด 

                          (5) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับขาราชการการเมืองและผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

                          (6) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการท่ี
ไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง หัวหนา 
สวนราชการท่ีข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และเลขาธิการวฒิุสภาสําหรับ 

                                (ก) ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ ดะโตะยุติธรรม ผู
พิพากษาสมทบ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐท่ีมีลักษณะอยางเดียวกนัในสังกัดแลวแตกรณ ี

                                (ข) คูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทาน 

                         (7) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับผูปฏิบัติงาน
ในหนวยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ิน และผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการ
ปกครองทองท่ีแลวแตกรณ ี

                         (8) หัวหนาหนวยงานอ่ืนนอกจาก (6) สําหรับบุคคลหรือพนักงานในสังกัด 



 

                         (9) คณะกรรมการตามขอ 23 หรือขอ 24 แลวแตกรณี สําหรับบุคคลตาม (1) 
ถึง (8) ขางตนและบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

               ขอ 17 ใหหวัหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ผูบังคับบัญชา หรือผูดํารงตําแหนง
บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน ซ่ึงประสงคจะ
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตาม 
ขอ 16 (6) (ก) แตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงทําหนาท่ีรวบรวมและตรวจสอบรายช่ือ เอกสาร และ
หลักฐานตาง ๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติและกล่ันกรองความดีความชอบตามท่ีกําหนดในระเบียบนี ้พรอมท้ัง
รับรองวาเปนบุคคลท่ีสมควรเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณได 

                ใหหวัหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง ยกเวนปลัดกรุงเทพมหานคร และหวัหนา
สวนราชการท่ีข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี แตงต้ังคณะกรรมการข้ึนอีกคณะหน่ึง เพื่อทําหนาท่ีพิจารณา
กล่ันกรองและรับรองอีกช้ันหนึ่ง กอนเสนอไปยังบุคคล 
ตามขอ 16 (6) 

               สําหรับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตามขอ 16 (8) ใหนํา
ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

               ขอ 18 ใหผูวาราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประสงคจะเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน และผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองท่ีในเขตจังหวดัของตน แตงต้ังคณะกรรมการ
ข้ึนคณะหน่ึง ทําหนาท่ีรวบรวมตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติและ
กล่ันกรองความดีความชอบตามท่ีกําหนดในระเบียบนี ้พรอมท้ังรับรองวาเปนบุคคลท่ีสมควรเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณไดแลวเสนอไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลวแตกรณ ี

               ขอ 19 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา
ดังตอไปนี ้

                         (1) ผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือขาราชการ
รัฐสภาฝายการเมืองตองมีระยะเวลาการดาํรงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 120 วัน 
นับต้ังแตวันท่ีดํารงตําแหนงหลังจากวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีผานมาจนถึงวนักอนวนั
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
สมาชิกรัฐสภา หรือขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองหลายตําแหนงหรือหลายคร้ัง ตองมีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งหรือหลายตําแหนงรวมกนัมาแลวไมนอยกวา 180 วัน นบัต้ังแตวนัท่ีดํารงตําแหนง
หลังจากวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีผานมาจนถึงวนักอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระ



ชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทาน 

                       (2) ขาราชการตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ นับต้ังแตวนัเร่ิมเขารับราชการ จนถึง 
วันกอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วันสวนผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนตํารวจใหนบัเวลาราชการตั้งแตวนัข้ึนทะเบียนทหารกอง
ประจําการ หรือวันเร่ิมเขารับราชการตํารวจ แลวแตกรณ ีในระหวางท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน 

                      (3) ลูกจางประจําของสวนราชการ ตองปฏิบัติงานติดตอกนัมาเปนระยะเวลาไม

นอยกวา 8 ปบริบูรณ  นับต้ังแตวนัเร่ิมจางจนถึงวันกอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 

                      (4) ดะโตะยุติธรรม หรือผูพิพากษาสมทบ ตองดํารงตําแหนงติดตอกันมาเปนเวลา

ไมนอยกวา 5 ป  บริบูรณ หรือดํารงตําแหนงมีเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ปบริบูรณ แลวแตกรณ ีนับต้ังแต
วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของป
ท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 

                      (5) พนักงานรัฐวสิาหกิจ พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐ
ท่ีมีลักษณะอยางเดียวกนั และบุคคลหรือพนักงานอ่ืน ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป
บริบูรณ หรือไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ แลวแตกรณ ีนับต้ังแตวนัเร่ิมจางจนถึงวันกอนวนัพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 

                      (7) ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายเกีย่วกับการปกครองสวนทองถ่ิน และ
ผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองท่ี ตองดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง หรือหลายตําแหนง
ติดตอกันมาไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ หรือไดดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง หรือหลายตําแหนงมาแลวมีเวลา
รวมกันไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับต้ังแตวนัท่ีไดดํารงตําแหนงจนถึงวนักอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 

                 ในการนบัระยะเวลาตาม (3)  (4)  และ  (6)  และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเล่ือนช้ันตราใหสูงข้ึนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในบัญชีทายระเบียบนี ้
หากผูขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณถูกลงโทษทางวินยัในปใดใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอ
พระราชทานอีก 1 ป ยกเวนโทษภาคทัณฑ 

               ขอ 20 ผูขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณผูใดถูกกลาวหาวา 

                          (1) กระทําความผิดทางวนิยัอยางรายแรงและถูกต้ังกรรมการสอบสวนแลว 
หรือ 

 



 

                          (2) กระทําความผิดทางอาญา และอยูระหวางสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนหรืออยูระหวางการดําเนินคดีอาญาในศาล แมคดียังไมถึงท่ีสุด เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวกอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานในป

ใด ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือ บุคคลตามขอ 16 แจงพฤติการณดังกลาวใหคณะกรรมการตามขอ 23  
หรือขอ 24 แลวแตกรณ ีทราบดวยและคณะกรรมการอาจมีมติใหรอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับผูนั้นไวกอนก็ได 

               ขอ 21 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหขาราชการกลาโหมพลเรือนให
ถือตามข้ันเงินเดือนท่ีไดรับเทียบกับผูมียศทหารตามอัตราตําแหนงท่ีดํารงอยู 

               ขอ 22 ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการ
ของรัฐหรือพนักงานหนวยงานของรัฐท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอ่ืนท่ีตองพนจาก
การปฏิบัติหนาท่ีเพราะเกษียณอายใุนปใด ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณในปท่ีพนจากการปฏิบัติหนาท่ีนัน้ดวย 

หมวด 3 
การพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน 

               ขอ 23 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ัน

สายสะพาย คณะหนึ่ง ประกอบดวย 

                         (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ 

                         (2) รองนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ 

                         (3) รัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง จํานวน 5 คน เปนกรรมการ 

                         (4) เลขาธิการพระราชวังหรือผูแทน เปนกรรมการ 

                         (5) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ 

                         (6) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมอบหมายเปนกรรมการและผูชวยเลขานกุารใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง มีอํานาจหนาท่ี
ในการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายทุกช้ันตราแกบุคคลท่ีสมควรขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายและเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตํ่ากวาสายสะพายแกบุคคล
ดังตอไปนี้อีกดวย 

                         (1) องคมนตรี 

                         (2) ขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 



                         (3) ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

                         (4) คูสมรสของบุคคลท่ีมีสิทธิไดรับพระราชทานท้ังนี้ ใหคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึง มีอํานาจแตงต้ังคณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือกล่ันกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

               ขอ 24 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตํ่า

กวาสายสะพายคณะหน่ึง ประกอบดวย 

                        (1) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ 

                        (2) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงท่ีประธานกรรมการแตงต้ังจํานวน 5 คน เปน
กรรมการ 

                        (3) เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ 

                        (4) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการ 

                        (5) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมอบหมายเปนกรรมการ 

                        (6) ผูอํานวยการกองประกาศิต เปนกรรมการและเลขานุการ 

                        (7) ขาราชการในกองประกาศิตท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาท่ีในการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตํ่ากวาสายสะพายทุกช้ันตราใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อกล่ันกรองตรวจสอบหรือดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 

               ขอ 25 เม่ือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเอกสารคําขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณแลวใหตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีสมควรไดรับตามระเบียบนี้หรือตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้ แลว
เสนอคณะกรรมการตามขอ 23 หรือขอ 24 แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาตามขอ 27 ตอไป 

               ขอ 26 นอกจากอํานาจหนาท่ีตามขอ 23 และขอ 24 แลวใหคณะกรรมการพิจารณาการ
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายหรือช้ันตํ่ากวาสายสะพาย แลวแตกรณี มีอํานาจ
หนาท่ีดังนี ้

                        (1) พิจารณายกเวนคุณสมบัติของผูเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ตามขอ 10 (3) 



 

                        (2) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ กรณีขอ
พระราชทานปติดกันตามขอ 11 (3) 

                        (3) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ กรณีขอ
พระราชทานเล่ือนช้ันตรากอนครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 12 

                        (4) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ กรณีขอ
พระราชทานขามช้ันตราตามขอ 13 

                        (5) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ กรณีขอ
พระราชทานตามขอ 16 (9) ท้ังนี้ มิใหนําความในขอ 15 และขอ 25 มาใชบังคับ 

                       (6) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ กรณีผูขอ
พระราชทานถูกกลาวหาและอยูระหวางการสอบสวนหรือดําเนินคดตีามขอ 20 

                       (7) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ นอกเหนือจากท่ี
กําหนดไวในระเบียบนี้หรือหลักเกณฑท่ีกาํหนดในบัญชีทายระเบียบนี ้

               ขอ 27 เม่ือคณะกรรมการตามขอ 23 หรือขอ 24 แลวแตกรณี พิจารณาเสร็จแลว ใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายช่ือบุคคลพรอมท้ังช้ันตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีสมควรขอพระราชทาน
ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายช่ือ
ไปยังสํานักราชเลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณหาก
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

               ขอ 28 ในกรณีท่ีมีความจาํเปนรีบดวนซ่ึงไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการได ใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายช่ือบุคคลผูสมควรขอพระราชทานตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ตอ

นายกรัฐมนตรีโดยไมตองเสนอคณะกรรมการตามขอ 23 หรือขอ 24 เม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายช่ือไปยงัสํานักราชเลขาธิการ เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แลว ใหประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา และนําเสนอคณะกรรมการตามขอ 23 หรือ ขอ 24 แลวแตกรณีเพื่อทราบตอไป 

หมวด 4 
การเสนอและการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานแกบุคคลบางประเภท 

               ขอ 29 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับชาวตางประเทศ ใหเสนอขอ
พระราชทานไดเม่ือชาวตางประเทศนั้นไดกระทําคุณประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางยิ่ง โดยให
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของมากท่ีสุดเปนผูพจิารณาเสนอขอพระราชทานในการ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขางตน ใหกระทรวง ทบวงกรม ท่ีเสนอขอพระราชทานแจง



กระทรวงการตางประเทศเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของช้ันตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีเสนอขอพระราชทาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในบัญชีทายระเบียบนี ้

            ภายในบังคับธรรมเนียมปฏิบัติระหวางประเทศในการแลกเปล่ียนเคร่ืองราชอิสริยาภรณเม่ือ
กระทรวงการตางประเทศพจิารณาเหน็สมควรเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใดและช้ันตราใด
แลวใหกระทรวงการตางประเทศทาบทามรัฐบาลท่ีชาวตางประเทศนั้นถือสัญชาติวาจะขัดของการขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณดังกลาวหรือไม หากไมขัดของใหกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเสนอขอ
พระราชทานแจงผลการพิจารณาใหสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา 
เม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายช่ือไปยังสํานักราช

เลขาธิการ  เพือ่นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ หากทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไปในกรณีนี้ มิใหนําความในขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 
13 ขอ 15 ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25 มาใชบังคับ 

           ขอ 30 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับผูวายชนม ใหกระทรวง ทบวง 
กรม ท่ีไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของมากท่ีสุดเสนอขอพระราชทานไดเม่ือผูวายชนมไดเคยกระทํา
คุณประโยชนเปนอยางยิ่ง โดยใหสงเอกสารไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาํเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาเม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสํานักราช
เลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณหากทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป ในกรณนีี้ มิใหนําความในขอ 10 ขอ 11 
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 15 

 ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25 มาใชบังคับ 

               ขอ 31 ใหคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ัน
สายสะพายหรือคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตํ่ากวา
สายสะพาย แลวแตกรณีเปนผูพิจารณาปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี ้แลวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
วินิจฉัยคําวนิิจฉัยของนายกรัฐมนตรีใหถือเปนท่ีสุด 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2536 

 นายชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตรี 

 



บัญชี ๗ 

การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ยกเวนท่ีปรากฏในบัญชีอ่ืน 

เคร่ืองราชอิสริยาภร
ณท่ีขอพระราชทาน 

ลํา 

ดับ 

ตําแหนง 

 เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลาการเล่ือนช้ันตรา หมายเหตุ 

๑ ระดับ ๑ ร.ง.ม. ร.ท.ช. - ขอพระราชทานไดเฉพาะกรณีพิเศษ       
เทานั้น 

๒ ระดับ ๒ บ.ม. บ.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม. 
๒. ดํารงตําแหนงระดับ ๒ มาแลวไม  
     นอยกวา ๕ ปบริบูรณ ขอ บ.ช. 

๓ ระดับ ๓  ………… 
ระดับ ๔ 

จ.ม. จ.ช. ๑. ดํารงตําแหนงระดับ ๓ หรือ ระดับ ๔    
   เร่ิมขอพระราชทาน จ.ม.                      
๒. ดํารงตําแหนงระดับ ๓ และหรือ 
   ระดับ ๔ มาแลวไมนอยกวา ๕ ป  
   บริบูรณ ขอ จ.ช.   

๔ ระดับ ๕    
................. 
ระดับ ๖ 

ต.ม. ต.ช. ๑. ดํารงตําแหนง ระดับ ๕ หรือ ระดับ ๖   
   เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม.                       
๒. ดํารงตําแหนงระดับ ๕ และหรือ  
   ระดับ ๖ มาแลวไมนอยกวา ๕ ป  
   บริบูรณ ขอ ต.ช. 

๕ ระดับ ๗ ท.ม. ท.ช. ๑. ดํารงตําแหนงระดับ ๗ หรือ ระดับ ๘  
     เร่ิมขอพระราชทาน ท.ม.                      
๒. ดํารงตําแหนงระดับ ๗ และหรือ 
   ระดับ ๘ มาแลวไมนอยกวา ๕ ป  
   บริบูรณ ขอ ท.ช. 

๑. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา ๕ 
ปบริบูรณนับต้ังแต
วันเริ่มเขารับราชการ 
จนสถึงวันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
ปที่จะขอ
พระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน 

๒. ลําดับ ๒-๕ ซึ่ง
กําหนดระยะเวลา
เล่ือนช้ันตรา ๕ ป 
หมายถึงตองดํารง
ตําแหนงในระดับน้ัน 
ๆ รวมเปนเวลาไม
นอยกวา ๕ ป 
บริบูรณ กอนวันพระ
ราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่
จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา ๖๐ วัน 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชี ๗ 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ยกเวนท่ีปรากฏในบัญชีอ่ืน 

เคร่ืองราชอิสริยาภร
ณท่ีขอพระราชทาน 

ลํา 

ดับ 

ตําแหนง 

 เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลาการเล่ือนช้ันตรา หมายเหตุ 

๖ ระดับ ๘ - ป.ม. ๑. ไดรับเงินเดอืนเต็มข้ันของ ระดับ ๘ 
๒. ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา 
๓. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา ๕ ป  
    บริบูรณ ขอ ป.ม. 
๔. ใหขอไดในปกอนปท่ีจะเกษยีณอาย ุ
   ราชการหรือในปท่ีเกษียณอาย ุ
   ราชการเทานั้น 

 

๗ ระดับ ๙ - ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  
   บริบูรณ ขอ ป.ม. 
๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  
    บริบูรณ ขอ ป.ช. 
๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป  
    บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปท่ีเกษยีณอายุราชการใหขอ 
    สูงข้ึนอีก ๑ ตรา แตไมเกิน ป.ช.  เวน 
    กรณีลาออก 

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

๘ ระดับ ๑๐ - ม.ป.ช. ๑. ใหเล่ือนช้ันตราไดตามลําดับทุกป 
   จนถึงช้ัน ป.ม. 
๒. ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  
    บริบูรณ ขอ ป.ช. 
๓. ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  
   บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป  
   บริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 
๕. ในปท่ีเกษยีณอายุราชการใหขอ 
   สูงข้ึนอีก ๑ ช้ัน ตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.  
   เวนกรณีลาออก 

 



บัญชี ๗ 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ยกเวนท่ีปรากฏในบัญชีอ่ืน 

เคร่ืองราชอิสริยาภร
ณท่ีขอพระราชทาน 

ลํา 

ดับ 

ตําแหนง 

 เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลาการเล่ือนช้ันตรา หมายเหตุ 

๙ ระดับ ๑๑ - ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
      บริบูรณ ขอ ป.ช. 
๒. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
      บริบูรณ ขอ  ม.ว.ม.  
๓.  ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
       บริบูรณ ขอ  ม.ป.ช. 
๔.   ในปท่ีเกษยณอายุราชการใหขอ 
       สูงข้ึนอีก ๑ ช้ันตรา เวนกรณีลาออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บัญชี ๑๙ 
 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย 

ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 
เคร่ืองราชอิสริยาภร
ณท่ีขอพระราชทาน 

ลํา 

ดับ 

ตําแหนง 

 เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลาการเล่ือนช้ันตรา หมายเหตุ 

๑ ราชบัณฑิต บ.ม. ม.ป.ช. ๑. ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
    คร้ังหลังสุดมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
๒. นับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนง   
    กรรมการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
๓. ระยะเวลาเลื่อนช้ันตรา ตามลําดับ ม.ป.ช.   
   เวนช้ันตราละ ๕ ป 

 

๒ กรรมการตาม
กฏหมายท่ีทรง
พระกรุณาโปรด
เกลาแตงตัง้ 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
     คร้ังหลังสุดมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
๒. นับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนง 
      กรรมการมาแลวไมนอยกวา ๒  ป 
๓. ระยะเวลาเลื่อนช้ันตรา ตามลําดับ ม.ป.ช. 
     เวนช้ันตราละ ๕ ป 

 

๓ อนุกรรมการใน
คณะกรรมการท่ี
ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา 
แตงต้ังตาม
กฏหมาย 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
   คร้ังหลังสุดมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
๒. นับเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนง 
    อนุกรรมการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
๓. ระยะเวลาเลื่อนช้ันตรา ตามลําดับ 
      ๓.๑ ต้ังแต บ.ม.-ป.ม. ระยะเวลาเล่ือนช้ัน 
              ตราละ ๕ ป 
      ๓.๒ ต้ังแต ป.ม.-ม.ว.ม. ระยะเวลาเล่ือน 
         ช้ันตรา ๆ ละ ๘ ป 
    ๓.๓ ต้ังแต ม.ว.ม.-ม.ป.ช. ระยะเวลา 
              เล่ือนช้ันตรา ๑๐ ป 
 
 

 

 


