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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ข้อ ๔ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ปลัดกระทรวง”  ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดทบวง  และรองปลัดกระทรวง

ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง”  หมายความว่า  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง   

หรือปลัดทบวง  ในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  
หรอืสํานักงานปลัดทบวง  แล้วแต่กรณี  หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซ่ึงขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีกฎหมายกําหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรง
หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  อธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
และให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย 

“เข้ารับการตรวจเลือก”  หมายความว่า  เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร 
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
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“เข้ารับการเตรียมพล”  หมายความว่า  เข้ารับการระดมพล  เข้ารับการตรวจสอบพล  เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   

“ลาติดตามคู่สมรส”  หมายความว่า  ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้

ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกา

เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา

ราชการ  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 
ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และข้าราชการตํารวจตามกฎหมาย

ว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรม  

มีเหตุพิเศษซ่ึงจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่าง

ไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด  ให้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้  
ทั้งนี้ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้  ถ้ามีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรี

กําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ  ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนั้นด้วย 
ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

การลาสําหรับข้าราชการแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต

การลาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับข้าราชการ 
ทุกประเภทที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  และมี
เหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้  ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี

อํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา  และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้

ทราบด้วย   
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ 

ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความ

รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
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การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้  โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําส่ังให้ไปช่วยราชการ  ณ  หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ ไปช่วยราชการ  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ  แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  อนุญาตให้ลา  และคํานวณวันลา   

ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย   
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรวันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน  ให้นับเฉพาะวันทําการ 

การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน  จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน 
หรือไม่ก็ตาม  ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจ
อนุญาตระดับใด  ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ  ๒๒  หรือลาพักผ่อน  ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด  ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 

การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน 
มาปฏิบัติราชการ  เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน
เดินทางกลับ   

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ   
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ  ให้เสนอ

ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา  และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด  โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้  หรือจะใช้เครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
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ในกรณีจําเป็น  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการ  หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติ 
ราชการได้ด้วย 

ขอ้ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ 
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา  อนุญาตให้ลา   
และยกเลิกวันลา  สําหรับการลาป่วย  ลาพักผ่อน  หรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ  ๒๒  ก็ได้  ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย  รัดกุม  
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล  และเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้   

ข้อ ๑๓ ข้าราชการซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้  หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ  ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาต 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี 

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอําเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ  ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๗  วัน  และ  ๓  วัน  
ตามลําดับ 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้น 
กับบุคคลทั่วไปในทอ้งที่นั้น  หรือพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง  โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง 
ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ  ณ  สถานที่ตั้งตามปกติ  ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ 
ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี   
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ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หรือหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง   
ให้ส่ังให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ 
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการ 
ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ  ๑๖  การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน   

หมวด  ๒ 
ประเภทการลา 

 

 

ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

ส่วนที่  ๑ 
การลาป่วย 

 

 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น  จะเสนอหรือจัดส่งใบลา 
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  
แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

การลาป่วยตั้งแต่  ๓๐  วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร   
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง  ๓๐  วัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอํานาจ

อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ 
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การลาคลอดบุตร 

 

 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืน

ลาแทนก็ได้  แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรอง 
ของแพทย์ 

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด  ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เม่ือรวมวันลาแล้ว

ต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตร 

ตามกําหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก

วันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น  

ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ส่วนที่  ๓ 
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร   
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  
๙๐  วัน  นับแต่วันที่คลอดบุตร  และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน  ๑๕  วันทําการ 

ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
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ส่วนที่  ๔ 
การลากิจส่วนตัว 

 

 

ข้อ ๒๑ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น

ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน  จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้  แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  
แตจ่ะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา

พร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ   

ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๑๙  แล้ว  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๑๕๐  วันทําการ   

ส่วนที่  ๕ 
การลาพักผ่อน 

 

 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้  ๑๐  วันทําการ  เว้นแต่

ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  ๖  เดือน 
(๑) ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
(๒) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว  แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
(๓) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง  ๖  เดือน  นับแต่วันออกจากราชการ 
(๔) ผู้ซ่ึงถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน  นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการรับราชการทหาร  และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของทางราชการ  แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก   

ข้อ ๒๔ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิไดล้าพักผ่อนประจําปี  หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ  
๑๐  วันทําการ  ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ  ไปได้  แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ

วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน  ๒๐  วันทําการ 
สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม

รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐  วันทําการ 



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา  ลาตินอเมริกา  และอเมริกากลาง  หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลําบาก  เมืองที่มีภาวะ 
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ  และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ  มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก  
๑๐  วันทําการ  สําหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นําวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป   

การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาพักผ่อน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได้  โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  หากได้
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ส่วนที่  ๖ 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 

 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท 
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ประกอบการลา  และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๒๙  แล้ว  จะตอ้งอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน  
๑๐  วันนับแต่วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  วันนับแต่วันที่ลาสิกขา
หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้  จะต้องนับรวมอยู่
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้  เม่ือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา  
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒๙  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้
ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๗ 
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 

 

ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า  ๔๘  ชั่วโมง  ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ 
การเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป  
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับ
คําส่ังอนุญาต  และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง   
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ เม่ือข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๗  วัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จําเป็น  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หัวหน้าส่วนราชการ  หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ  ๓๑  
อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ส่วนที่  ๘ 
การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

 

 

ข้อ ๓๓ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแตก่รณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

ส่วนที่  ๙ 
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ให้เสนอ 
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทํา
การซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ   



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๓๕ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  
เม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันครบ
กําหนดเวลาและให้รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนที่  ๑๐ 
การลาติดตามคู่สมรส 

 

 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้
ไม่เกิน  ๒  ปี  และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก  ๒  ปี  แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน  ๔  ปี  
ถ้าเกิน  ๔  ปีให้ลาออกจากราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   

ข้อ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต 
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ  แต่เม่ือรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามที่กําหนดในข้อ  ๓๖  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ
เดียวกันหรือไม่ 

ข้อ ๓๘ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๓๖  ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว  ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก  เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก  จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ  ๓๖  ได้ใหม่ 

ส่วนที่  ๑๑ 
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 

ข้อ ๓๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่   
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่  จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ   
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน   



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน  
นอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน 

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ  เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

ข้อ ๔๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ  ๓๙  ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเก่ียวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

หมวด  ๓ 
การลาของข้าราชการการเมือง 

 

 

ข้อ ๔๑ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี  ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของนายกรัฐมนตรี  และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจ 
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  หรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  รองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



ตารางหมายเลข ๑ 
การลาของขา้ราชการพลเรอืน 

 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

 
วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 
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ักผ่

อน
 

ลา
อุป
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นายกรัฐมนตรีในฐานะ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

ปลัดกระทรวง ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 

 
 

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-  

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

หัวหน้าส่วนราชการ 

(ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด) 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

 
 

 
 

 
 

-  
 

 
 

 
 

- -  

(๖ 

เดือน) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัด 

 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

   -  - - - - - 

 

 
 

 



- ๒ - 
 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 

ลา
คล
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บุต

ร 
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ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
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ใน
อง

ค์ก
าร
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่าง
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ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หัวหน้าสํานัก/

กอง เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานัก/

กอง หัวหน้าส่วนราชการประจําจงัหวัด 

นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็น

หัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า

สํานัก/กอง  

ส่วนราชการประจําจังหวัด

อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 
 

-  
 

- 

 

- - - - - - 

หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ 

 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในส่วนราชการประจําอําเภอ 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหตุ   :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 



ตารางหมายเลข ๒ 
การลาของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล

อด
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ร 
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ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 
 ลา

พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
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ลาศึกษา 
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ลา
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รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 
 

(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(๑๒ 

เดือน) 

เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

       -   

(๑๒ 

เดือน) 

อธิการบดี ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 
 

(๑๒๐ วัน) 
 

(๔๕ วัน) 
   -    - -  

(๖  

เดือน) 

คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการ

กอง/หัวหน้ากอง เลขานุการ

คณะหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่ากอง 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 
 

-  
 

- - - - - - 

 

- 

 
 

 



- ๒ - 
 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล

อด
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ร 

ลา
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หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 
ในสังกัด 

 
(๔๐ วัน) 

 
(๒๐ วัน) 

 -  - - - - - - - 

หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าฝ่าย  

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 
ในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางหมายเลข ๓ 
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นายกรัฐมนตรี ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 
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(๑๒ 

เดือน) 

ผู้บัญชาการ ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 
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-  

 

- - - -  

(๖ 

เดือน) 

ผู้บังคับการ/รองผู้บังคับการ 

ซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๖๐  วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 

 

-  

 

- - - - - - - 

ผู้กํากับการ/รองผู้กํากับการ 

ซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 

 

-  

 

- - - - - - - 

สารวัตรสถานีตํารวจ/ 

สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัด/สารวัตรด่านตรวจ 

คนเข้าเมือง 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- -  

 

- - - - - - - 
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ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
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สารวัตรหัวหน้างาน ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
 
 
 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  
ณ  ตางประเทศ  ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  เพื่อเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการ
ในการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ   
ลดข้ันตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็วข้ึน  และสนบัสนุนใหขาราชการพัฒนาตนเอง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๑๒ 
(๒) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๓) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๔) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
(๕) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๖) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๖)  

พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
(๗) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๗)  

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๘) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๙) ระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  (ฉบับที่  ๙)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูมีอํานาจอนุมัติ”  หมายความวา 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  สําหรับตําแหนงขาราชการผูดํารงตําแหนงปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา  หรือหัวหนาสวนราชการ 
ที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

(๒) ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  รองปลัดกระทรวงผูทําหนาที่หัวหนากลุมภารกิจ  หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา  หรือหัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือ
อธิบดี  สําหรับขาราชการในสังกัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม สําหรับขาราชการในสวนราชการซึ่งไมมีฐานะ
เปนกรม 

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  
และมีฐานะเปนกรมหรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา  
ทั้งนี้  ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการที่อยูในสังกัดสวนราชการ  ยกเวนขาราชการทหาร 
และขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 

“ศึกษา”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน  หรือการวิจัย  ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ  เพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่  ก.พ.  รับรอง  
และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา  และการฝกอบรมหรือการดูงาน
ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษานั้นดวย 

“ฝกอบรม”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  หรือประสบการณ  ดวยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรม  หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ  การดําเนินงานตาม



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

โครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ  การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ทั้งนี้  โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่  ก.พ.  รับรอง  และ
หมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่ง
ของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย 

“ปฏิบัติการวิจัย”  หมายความวา  การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรับมาใชประโยชนของสวนราชการ
โดยตรง  ซ่ึงไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรม  โดยตองอยูภายใตหลักเกณฑ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูวิจัยจะตองเปนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เปนประโยชน  และไดตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติแลว  อยางนอยสองผลงาน 

(๒) เปนการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  โครงการหรือแผนงานที่สวนราชการ
ดําเนินงานอยูหรือเตรียมที่จะดําเนินงาน  และหัวขอวิจัยเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจัยของสวนราชการนั้น  ๆ  
ซ่ึงกําหนดผูรับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจนหรือหากเตรียมที่จะดําเนินการจะตองมีแผนงาน
รองรับที่ชัดเจน  ที่จะใหขาราชการกลับมาดําเนินการวิจัยตอไป  และหัวขอวิจัยเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยโดยตรง 

(๓) เปนการปฏิบัติการวิจัยที่หัวขอการวิจัยอยูในโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย
หรือสวนราชการ  กับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล
ตางประเทศ  โดยเปนการปฏิบัติการวิจัยซ่ึงเจาของทุนใหแกสวนราชการโดยตรง 

(๔) คาใชจายในการปฏิบัติการวิจัยและคาครองชีพสําหรับขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไป
ปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนคาพาหนะเดินทางไปกลับ  จะตองไมเบิกจายจากเงินงบประมาณ  
และจะตองไมเปนไปในลักษณะวาจาง 

(๕) เปนการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
สวนราชการเจาสังกัดแลว 

“ดูงาน”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ  ดวยการสังเกตการณ  และ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

“ทุน”  หมายความวา  เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  และ
เพื่อการครองชีพระหวางศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  และหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะ
เดินทางเพื่อการนี้ดวย  แตไมรวมถึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

“ทุนประเภท  ๑”  หมายความวา  ทุนดังตอไปนี้ 
(ก) ทุนที่สวนราชการเปนผูให  ทั้งนี้  ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณรายจาย  หรือ 

จากเงินอื่นใดของทางราชการ 
(ข) ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล

ตางประเทศมอบใหแกรัฐบาลไทยเพื่อสงขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น  ตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
จะไดประกาศใหทราบ  ทั้งนี้  ไมวาทุนนั้นจะใหผานสวนราชการ  หรือผูไดรับทุนโดยตรง  หรือจะให
โดยวิธีการอื่นใด 

(ค) ทุนที่นิติบคุคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ  มอบใหแกสวนราชการ  เพื่อสงขาราชการ
ไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ตางประเทศ  โดย  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมาย
พิจารณาเห็นชอบ 

“ทุนประเภท  ๒”  หมายความวา  ทุนอื่นที่ไมใชทุนประเภท  ๑ 
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  โดยใหสํานักงาน  ก.พ.  และสํานักงาน

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศดําเนินการเกี่ยวกับปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้   
หากไมไดขอยุติใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการ
ไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ”  เรียกโดยยอวา  “ก.ข.ต.”  ประกอบดวย  
เลขาธิการ  ก.พ.  เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการสภาการศึกษา   
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ   และ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เปนกรรมการ 

  ใหเลขาธิการ  ก.พ.  แตงต้ังขาราชการในสํานักงาน  ก.พ.  เปนกรรมการและ
เลขานุการ  และเปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดโครงการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
(๒) สนับสนุนใหขาราชการเขารวมในโครงการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  

ณ  ตางประเทศ  ที่ไดกําหนดไว 
(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการในการอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา  

ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) พิจารณาและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๖) ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด  ๒ 

การศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ 
 

 

ขอ ๘ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ใหสวนราชการพิจารณา
ถึงหลักการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ความจําเปนและความตองการของทางราชการที่จะไดผูที่มีความรูความชํานาญในสาขาวิชา  
และระดับความรูที่เหมาะสมแกหนาที่ที่กําหนด  ซ่ึงตองกําหนดโครงการศึกษาหรือฝกอบรม  และแผนงาน
หรือโครงการที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนาเปนการแนนอน 

(๒) สาขาวิชาและระดับความรูที่จะใหขาราชการไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ  นั้น  ตองเปนสาขา
และระดับที่ทางราชการตองการมาก  ซ่ึงไมมีการศึกษาในประเทศ  หรือมีแตยังไมเพียงพอหรือไมสูงพอ  
ซ่ึงโดยปกติจะใหไปศึกษาไดเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีและไมสูงกวาปริญญาโท 

ถาสวนราชการใดมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใชผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จากตางประเทศในสาขาวิชาที่สําคัญมาก  และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี  หรือตองการ 
จะใชผูมีความรูระดับปริญญาเอกเปนพิเศษ  และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี  ใหผูมีอํานาจ



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  หรือขอ  ๑๕  แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติเปนพิเศษ  ตามควรแกกรณี
เปนราย  ๆ  ไป  แตสําหรับการอนุมัติใหไปศึกษาระดับปริญญาเอก  โดยปกติ จะอนุมัติใหเฉพาะผูที่ 
จะกลับมาทําการสอนในระดับที่สวนราชการยืนยันเหตุผลความจําเปนที่ชัดเจนวาตองใชผูมีคุณวุฒิ 
ในระดับปริญญาเอก  หรือกลับมาทําการวิจัย  หรือผูที่มีผลการศึกษาดีเดนเปนพิเศษ  หรือ  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  
มอบหมาย  อาจจะพิจารณาใหตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีก็ได 

ขอ ๙ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  สวนราชการเจาสังกัด 
ตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู  โดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ  ไมใหเสียราชการ  และไมตอง 
ต้ังอัตรากําลังเพิ่ม 

ขอ ๑๐ ขาราชการที่จะไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนขาราชการที่เมื่อศึกษาเสร็จแลว  จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบ

กอนเกษียณอายุราชการ  การชดใชเวลาราชการนี้ใหรวมถึงการปฏิบัติราชการชดใชการลาศึกษา  
ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่คางอยูดวย 

(๒) เปนผูที่มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  แตถามี
ความจําเปนอยางย่ิงสวนราชการใดจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ   
ก็ได  แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

(๓) เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานั้นได  ซ่ึงตองมีความรูภาษานั้น  ๆ  
ในระดับที่  ก.พ.  กําหนด  ยกเวนทุนประเภท  ๑  (ข)  ใหเปนไปตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศกําหนด 

(๔) เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา  ณ  ตางประเทศได   
โดยผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่
คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด  สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  จะใหแพทยอื่น 
ที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษาเปนผูตรวจรับรองก็ได แตหากประเทศที่จะไปศึกษามิไดกําหนดให
ตองตรวจรางกาย  ตองผานการตรวจรางกายโดยคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาล 
ของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด 

(๕) เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแต
กรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนข้ันเงินเดือน  ตามกฎ  ก.พ.  วาดวย 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๑ การใหขาราชการที่ไดรับทุนรัฐบาลไทย  ตามที่  ก.พ.  หรือผูทําการแทน  ก.พ.  

จัดการสอบแขงขันไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม  

ให  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๒ ภายใตบังคับขอ  ๑๑  การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ   

ดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  หรือทุนประเภท  ๑  (ค)  และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม   

เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติไดส่ังอนุมัติแลว  ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  

มอบหมายทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ  พรอมทั้งแจงวันกําหนดเดินทาง
และสงเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักฐานการไดรับทุน  ซ่ึงระบุลักษณะทุน  จํานวนทุน  และระยะเวลาใหทุน 

(๒) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม  พรอมหนังสือตอบรับของสถานศึกษาหรือ
สถานฝกอบรม 

(๓) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการที่จะตองใหขาราชการ
ผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  ที่จะใหขาราชการผูนั้น
กลับมาปฏิบัติราชการตามขอ  ๘ 

(๔) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐ 

ตามที่คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด 

(๕) เอกสารอื่นตามที่  ก.พ.  กําหนด 

ขอ ๑๓ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  

ใหสวนราชการเจาสังกัด  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทําความตกลงกันกอน  

โดยสวนราชการเจาสังกัดตองสงเอกสารดังตอไปนี้  เพื่อใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศพจิารณา 

(๑) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม เวนแตกรณีที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศเปนผูจัดสรรทุนใหเอง 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการที่จะตองใหขาราชการ
ผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  ที่จะใหขาราชการผูนั้น
กลับมาปฏิบัติราชการตามขอ  ๘ 
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เมื่อรัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคลตางประเทศ  
ไดอนุมัติใหทุนหรือใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิมสําหรับขาราชการผูนั้นแลว  ใหสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแจงไปยังสวนราชการเจาสังกัด  เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณา  เมื่อไดรับอนุมัติแลวขาราชการผูนั้น  จึงจะออกเดินทางไปตางประเทศ  หรืออยูศึกษาหรือ
ฝกอบรมตอไปได  แลวใหสวนราชการเจาสังกัดแจงรายชื่อผูรับทุน  พรอมทั้งระยะเวลาใหทุนและ 
วันกําหนดเดินทางให  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมาย  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ 

ขอ ๑๔ การใหขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  
ณ  ตางประเทศ  จะกระทํามิได 

ขอ ๑๕ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท  ๒   
ใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้   
หรือที่  ก.พ.  หรือคณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม  เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

ในการอนุมัติทุกคร้ังใหสวนราชการเจาสังกัดแจงสํานักงาน  ก.พ.  ทราบเพื่อการติดตามผล
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ  ในการแจงสํานักงาน  ก.พ.  ใหจัดสงเอกสาร
หลักฐานดังตอไปนี้  เพื่อประกอบการติดตามผล 

(๑) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม  พรอมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาหรือ
สถานฝกอบรม 

(๒) บันทึกของสวนราชการเจาสังกัดแสดงเหตุผลความจําเปน  และความตองการของ 
ทางราชการ  ที่ใหขาราชการผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  
ที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามขอ  ๘ 

(๓) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐ 
ตามที่คณะกรรมการแพทยของ  ก.พ.  กําหนด 

(๔) เอกสารอื่นตามที่  ก.พ.  กําหนด 
ขอ ๑๖ ใหสวนราชการทําสัญญาผูกมัดใหขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  

กลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ  และในสวนราชการที่ทางราชการกําหนดเปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ 

ขาราชการผูใดไมไดรับราชการตามสัญญา  ตองชดใชเงินใหแกทางราชการ  ดังนี้ 
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(๑) สําหรับผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  หรือทุนประเภท  ๑  (ค)   
ใหชดใชทุน  เงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษา  หรือฝกอบรม และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงิน
อีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน  เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับ
แกทางราชการอีกดวย 

(๒) สําหรับผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับ
ระหวางศึกษา  หรือฝกอบรม  และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทา 
ของจํานวนเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

สําหรับสวนที่เปนเงินทุนที่ไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือน  ตามจํานวนที่กระทรวงการคลัง
และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น  โดยใชฐานอัตราคาใชจาย 
ที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนดสําหรับผูไปศกึษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  เปนเกณฑ 

(๓) สําหรับผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม  ดวยทุนประเภท  ๒  ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษา  
หรือฝกอบรม  และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงินเดือน  
และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

ในกรณีที่ผูไปศึกษา  หรือฝกอบรม  กลับมาแลวรับราชการไมครบกําหนด ตามสัญญา  ใหลดเงิน
ที่จะตองใชและเบี้ยปรับตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ลงตามสวน 

กรณีขาราชการที่อยูในระหวางปฏิบัติราชการชดใช  แตโอนไปรับราชการที่สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐแหงใหม  โดยไดรับอนุมัติผอนผันใหนับเวลาที่ไปปฏิบัติราชการดังกลาวเปนเวลา 
รับราชการชดใชทุนตอเนื่อง  ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมนั้นรับโอนทั้งสิทธิและ
หนาที่ตามสัญญาที่กําหนดในระเบียบนี้ดวย 

การทําสัญญาตามขอนี้  ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๑๗ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  จะเปลี่ยนแปลง

กําหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝกอบรม  หรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม จากที่ไดรับอนุมัติไวได  
ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด  และไดรับอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมายสําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนรัฐบาลไทย 
(๒) ผูมีอํานาจอนุมัติ สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  และทุน

ประเภท  ๑  (ค)  ยกเวนกรณีตาม  (๑) 
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(๓) ผูมีอํานาจอนุมัติ  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศสําหรับ 
ผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท  ๑  (ข) 

(๔) ผูมีอํานาจอนุมัติ  สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท  ๒ 
เมื่อพิจารณาและดําเนินการไปแลวเปนประการใด  ตองแจงใหสํานักงาน   ก.พ.  ทราบ 

เพื่อติดตามผล  ทั้งนี้  ภายในกําหนดเวลาไมเกินสิบหาวันนับต้ังแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังการ 
ขอ ๑๘ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนใด ๆ  

หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนประเภท  ๒  หลังจากครบกําหนดที่ไดรับอนุมัติแลว  
ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝกอบรมที่ผานมาแลว  และคําชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาหรือฝกอบรมตออีก  ใหสวนราชการเจาสังกัดพิจารณา  โดยปกติไมนอยกวา
หกสิบวันกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิมเพื่อสวนราชการเจาสังกัดจะไดทําความเห็นรายงาน
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา และรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบตอไป  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ
ใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดเปนเวลาเทาใด  จึงจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัตินั้น 

สําหรับขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  
ตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกอนแลวจึงดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งได 

 

หมวด  ๓ 
การปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ 

 

 

ขอ ๑๙ การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  สวนราชการเจาสังกัดตองพิจารณา
ถึงอัตรากําลังที่มีอยูโดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ  ไมใหเสียราชการ  และไมตองต้ังอัตรากําลังเพิ่ม  
โดยขาราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัยจะตองมีคุณสมบติั  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๒) เปนผูที่มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  แตถามี

ความจําเปนอยางย่ิงสวนราชการใดจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปปฏิบัติการวิจัย   
ณ  ตางประเทศ  ก็ได  แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
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(๓) เปนผูที่สวนราชการเจาสังกัดรับรองวามีประสบการณในดานการวิจัย  หรืองานสอน  
หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะทําการวิจัยมาแลวไมนอยกวาสองป  และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ 
การวิจัย 

(๔) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ
มาแลว  จะตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  จึงจะไดรับ
การพิจารณาใหไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศได 

ขอ ๒๐ การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา
อนุมัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือที่กําหนดเพิ่มเติม  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติแลว  
ใหสวนราชการรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบ  เพื่อติดตามผลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจ 
ส่ังอนุมัติ  ในการแจงสํานักงาน  ก.พ.  ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้เพื่อประกอบการติดตามผล 

(๑) โครงการพรอมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ  ซ่ึงตองแสดงกําหนดระยะเวลาและ
ข้ันตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด 

(๒) บันทึกของสวนราชการเจาสังกัดซ่ึงแสดงเหตุผลความจําเปนที่จะตองใหขาราชการ 
ไปปฏิบัติการวิจัย  ความสอดคลองของนโยบายรัฐบาล  โครงการวิจัยกับแผนงานของหนวยงาน  และ
โครงการวิจัยที่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและงบประมาณ  รวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ 

(๓) รายละเอียดขอตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
(๔) รายละเอียดอัตรากําลังที่ขาราชการผูนั้นสังกัดอยู 
(๕) ผลงานวิจัยของขาราชการที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
ขอ ๒๑ ขาราชการที่ไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ตองปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จะขยายกําหนดระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากที่ไดรับอนุมัติไวได 

ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะปฏิบัติการวิจัยตอไปได  และให 
สวนราชการรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบ  ภายในสิบหาวันนับจากวันที่อนุมัติ  แตสวนราชการจะอนุมัติ
ใหขาราชการอยูปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศไดไมเกินสองปนับแตวันที่ เร่ิมไปปฏิบัติการวิจัย   
ณ  ตางประเทศ 

(๒) จะอยูศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงานตอมิได 
(๓) รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติการวิจัยใหสวนราชการเจาสังกัดทราบทุกหกเดือน  

และจะตองสงรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณจํานวนสองฉบับไปยังสํานักงาน  ก.พ.  ภายใน
ส่ีสิบหาวันนับแตวันส้ินสุดโครงการปฏิบัติการวิจัย 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  เมื่อไดกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงาน  ก.พ.  ทราบ  สําหรับผูที่ไปปฏิบัติการวิจัยดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบดวย  
โดยใหรายงานภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ขอ ๒๒ ใหนําความในขอ  ๑๔  และขอ  ๑๖  มาใชบังคับกับการใหขาราชการไปปฏิบัติ 
การวิจัย  ณ  ตางประเทศ  โดยอนุโลม 

 

หมวด  ๔ 
การดูงาน  ณ  ตางประเทศ 

 

 

ขอ ๒๓ การดูงาน ณ ตางประเทศ  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การใหขาราชการดูงานโดยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม  หรือตอจากการศึกษา

หรือฝกอบรมอันถือเปนการศึกษาหรือฝกอบรมดวย  ตองดําเนินการตามที่กําหนดไวสําหรับกรณีศึกษา
หรือฝกอบรม 

(๒) การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท  ๑  (ก)  ทุนประเภท  ๑  (ค)  หรือทุนประเภท  ๒  
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(๓) การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  ใหสวนราชการเจาสังกัด และสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ทําความตกลงกันกอนแลวดําเนินการเพื่อเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(๔) เปนการดูงานที่มีระยะเวลาไมเกินสิบหาวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงาน
ตางประเทศ  หากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการฝกอบรม 

ขอ ๒๔ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปดูงาน  ณ  ตางประเทศ จะเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา  
สถานที่  หรือแนวการดูงานจากที่ไดรับอนุมัติไวไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติแลว  แตถามี
ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงระยะเวลา  สถานที่หรือแนวการดูงานโดยกะทันหันซ่ึงไมอาจรอการอนุมัติได  
ใหรีบรายงานใหผูมีอํานาจดังกลาวทราบ  พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเปนดวย  ทั้งนี้  หากระยะเวลา
ในการดูงานคร้ังกอนรวมการขยายเวลาในครั้งนี้เกินสิบหาวัน  ใหดําเนินการขยายเวลาครั้งนี้เปนการ
ฝกอบรม 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๒๕ ใหนําความในขอ  ๑๔  มาใชบังคับกับการใหขาราชการไปดูงาน  ณ  ตางประเทศ  
โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแลขาราชการ 

 

 

ขอ ๒๖ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  ตองอยูในความดูแลของสวนราชการเจาสังกัด  และ  ก.พ.  หรือผูที่  ก.พ.  มอบหมาย
ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังและคําแนะนําของสวนราชการเจาสังกัด  และ  ก.พ.  หรือผูที่ 
ก.พ.  มอบหมายใหดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศโดยเครงครัด  และตองรายงานความกาวหนา 
ในการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ  ใหสวนราชการเจาสังกัดและผูดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
เพื่อทราบดวย 

สําหรับขาราชการที่ไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน  ณ  ตางประเทศดวยทุน
ประเภท  ๑  (ข)  นอกจากตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว  ตองอยูในความดูแลของเจาหนาที่ซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลตางประเทศ   องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล
ตางประเทศ  ที่ใหทุนแกขาราชการผูนั้นอีกดวย 

ขอ ๒๗ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  
หรือดูงานกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ ตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทยและรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ดังนี้ 

(๑) ภายในระยะเวลาไมเกินย่ีสิบวัน  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหนึ่งป 

(๒) ภายในระยะเวลาไมเกินสิบวัน  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหกเดือน 

(๓) ภายในระยะเวลาไมเกินหาวัน  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  ไมเกินหกเดือน 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๔) ภายในระยะเวลาไมเกินสองวัน  สําหรับผูไดรับอนุมัติใหไปดูงาน 
เมื่อไดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหรายงานผลการศึกษา  

ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงานตอผูบังคับบัญชาโดยดวนตอไป 
ขอ ๒๘ เมื่อขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   

ณ  ตางประเทศ  ไดกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว  ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให  ก.พ.  หรือ 
ผูที่  ก.พ.  มอบหมายทราบ  สําหรับผูไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ดวยทุนประเภท  ๑  (ข)  
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบดวย  
ทั้งนี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๙ ขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  ตามระเบียบ  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๑๒  และที่แกไขเพิ่มเติม อยูในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใชบังคับใหถือวา
ขาราชการผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



 
ที่ นร 1013.8.5/ว 22 

   
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม.  10300 

 15  กันยายน  2552 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม จังหวดั) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม   ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 75 บัญญัติวา การให
ขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด 

ดั งนั้ น  เ พื่ อ ให เ ป น ไปตาม เ จตนารมณ ของพระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบข า ร าชก าร 
พลเรือน  พ .ศ . 2551  ที่ตองการจะมุงเนนการเสริมสรางสมรรถนะความเปนมืออาชีพ  และการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการผลักดันงานขององคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐตามที่กําหนดไว  และเพื่อเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการ  
ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็ว  คลองตัว  มีเกณฑการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา
เพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ก.พ. จึงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการพิจารณาใหขาราชการไปพัฒนาโดยวิธีการตาง ๆ ใน
ประเทศ ตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป   ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบ 
ดวยแลว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายปรีชา   วชัราภัย) 
                                  เลขาธิการ ก.พ.                               สําเนาถูกตอง 

ศูนยจดัการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู                                                           

โทร. 0 2281 9453                                (นายขจร  ไศละสูต) 
โทรสาร 0  2628 6202                   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม 

 ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบัิติการวจิัย ในประเทศ 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒  ลงวนัที� ๑๕ กนัยายน  ๒๕๕๒) 

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

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
พ .ศ . ๒๕๕๑  ที�ตอ้งการจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพ  และการ
เพิ�มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื�อให้มี ขีด
ความสามารถในการผลกัดนังานขององคก์รใหเ้กิดผลสัมฤทธิ6 ต่อภารกิจภาครัฐตามที�กาํหนด
ไว ้ และเพื�อเป็นการกระจายอาํนาจให้กบัส่วนราชการ  ลดขั9นตอนการดาํเนินงานให้มีความ
รวดเร็ว  คล่องตวั  มีเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม
ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ  ที�เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ก.พ. จึงกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ เพื�อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ขา้ราชการในประเทศ โดยวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี9  

หลกัเกณฑ์ทั�วไป 

ข้อ ๑  ในหลกัเกณฑนี์9  

“ผูมี้อาํนาจอนุมติั”  หมายความวา่   

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  สําหรับปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหน้าส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี 

(๒) ปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง ผูท้าํหนา้ที�หัวหนา้กลุ่มภารกิจ หรือหัวหนา้
ส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหนา้ส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
หรืออธิบดี  สาํหรับขา้ราชการในสังกดั 

(๓) หวัหนา้ส่วนราชการซึ�งไม่มีฐานะเป็นกรม สาํหรับขา้ราชการในส่วนราชการนั9น 



 ๒

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น
และมีฐานะเป็นกรม หรือส่วนราชการที�ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็น
อธิบดีหรือเทียบเท่า  ทั9งนี9  ที�อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหาร 

"ขา้ราชการ”  หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

“ศึกษาเพิ�มเติม”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้ดว้ยการเรียนหรือการวิจยัตาม
หลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาในประเทศ  เพื�อให้ไดม้าซึ� งปริญญาหรือประกาศนียบตัร
วชิาชีพ และเป็นการเรียนหรือการวจิยัในเวลาราชการ 

“ฝึกอบรม”  หมายความวา่  การเพิ�มพนูความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ ดว้ย
การเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบติัการ  
ที�ด ําเนินการในประเทศ  ทั9 งนี9  โดยมิได้มีว ัตถุประสงค์เพื�อให้ได้มาซึ� งปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

“ดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นที�ดาํเนินการภายในประเทศ 

“ปฏิบติัการวิจยั”  หมายความว่า  การทาํงานวิจยัในประเทศเพื�อนาํผลที�ไดรั้บมาใช้
ประโยชนข์องส่วนราชการโดยตรง  แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจยัตามลกัษณะหรือที�เป็น
ส่วนหนึ�งของการศึกษาหรือฝึกอบรม  

“ทุน”  หมายความว่า  เงินที�ส่วนราชการเป็นผูใ้หส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั  รวมทั9งค่าใชจ่้ายในการครองชีพ และค่าพาหนะเดินทาง
ระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  แต่ไม่หมายความรวมถึงเงินที� 
ส่วนราชการจ่ายใหส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

ข้อ ๒  การใหข้า้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัใหผู้มี้
อาํนาจอนุมติัพิจารณาถึงอตัรากาํลงัที�มีอยู่ โดยให้มีผูป้ฏิบติังานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่
ราชการและไม่ตอ้งตั9งอตัรากาํลงัเพิ�ม 

ข้อ ๓  ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9   
ใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัเป็นผูว้นิิจฉยัชี9ขาด คาํวนิิจฉยันั9นเป็นที�สุด 

 



 ๓

การศึกษาเพิ�มเตมิ 

ข้อ ๔  การให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) สาขาวิชาและระดบัความรู้ที�ใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติมตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็น
ประโยชนก์บังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปศึกษาเพิ�มเติมเพื�อพฒันาตนเอง
และไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

 (๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพิ�มเ ติมในสถาบันการศึกษาที�กระทรวง 
ศึกษาธิการใหก้ารรับรองมาตรฐานหลกัสูตร 

(๓) การศึกษาเพิ�มเติมตามคาํสั�งหรือการมอบหมายของทางราชการใน
หลกัสูตรที� อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นว่าเป็นความจาํเป็นอยา่งยิ�ง เพื�อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการที�ไปศึกษาใน
หลกัสูตรนั9น ๆ ไปปฏิบติัราชการ ซึ�งอาจจะนาํผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณา
เลื�อนเงินเดือนได ้

ข้อ ๕ ขา้ราชการที�จะไปศึกษาเพิ�มเติมในประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี9  

(๑) พน้จากการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการแลว้  ในกรณีที�มีความจาํเป็น
อย่างยิ�งที�จะตอ้งให้ขา้ราชการที�ยงัอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการไปศึกษา
เพิ�มเติม ใหก้ระทาํไดต่้อเมื�อไดรั้บอนุมติัเป็นการเฉพาะรายจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้ว เพียงพอที�จะ 
ชดใช้ไดค้รบก่อนเกษียณอายุราชการ  ทั9งนี9  โดยให้รวมระยะเวลาที�ตอ้งชดใช้สําหรับการ 
ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวจิยั เดิมที�ชดใชไ้ม่แลว้เสร็จดว้ย 

(๓) ผูบ้งัคบับญัชาตั9งแต่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9นไปรับรองว่าเป็น 
ผูที้�มีความประพฤติดี และตั9งใจปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 

(๔) ในกรณีที�เคยได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติม หรือปฏิบติัการวิจยัใน
ประเทศตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือตามระเบียบอื�น จะตอ้งกลบัมาปฏิบติั
ราชการแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๖  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปศึกษาเพิ�มเติม ตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  



 ๔

(๑) หลกัสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพิ�มเติมของสถาบนัการศึกษาที�จะไป
ศึกษา พร้อมหนงัสือตอบรับจากสถาบนัการศึกษาที�จะไปศึกษาเพิ�มเติม 

(๒) บนัทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการที�
จะต้องให้ข้าราชการผู ้นั9 นไปศึกษาเพิ�มเติม  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที�จะให้
ขา้ราชการผูน้ั9นกลบัมาปฏิบติั 

(๓) คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๕ (๓) 
(๔) หลกัฐานการศึกษาของขา้ราชการที�จะไปศึกษา 
(๕) หลกัฐานการไดรั้บทุน (ถา้มี) 

การฝึกอบรม 

ข้อ ๗   การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคํานึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที�จะให้ไปฝึกอบรมตอ้งสอดคลอ้ง
หรือเป็นประโยชน์กบังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปฝึกอบรมเพิ�มเติมเพื�อ
พฒันาตนเองและไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒)  ตอ้งเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบนัหรือหน่วยงานที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้
ความเห็นชอบ 

(๓)  ขา้ราชการที�จะไปฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�หลกัสูตรฝึกอบรม
นั9น ๆ กาํหนด 

ข้อ ๘  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรมตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบนัที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรม 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการ 
ที�จะตอ้งใหข้า้ราชการผูน้ั9นไปฝึกอบรม 

ข้อ ๙  การให้ขา้ราชการไปฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  ถือเป็น
การใหข้า้ราชการเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  ว่าดว้ยการอนุมติัให้
เดินทางไปราชการและการจดัการประชุมของทางราชการ พ.ศ .๒๕๒๔ 
 



 ๕

การดูงาน 

ข้อ ๑๐  เรื�องหรือหัวขอ้ที�จะไปดูงานตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน์กบังานของ
ส่วนราชการนั9น และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

ข้อ ๑๑  การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน ตอ้งมีระยะเวลาในการดูงาน 
ไม่เกินเจด็วนั  ในกรณีที�มีระยะเวลาในการดูงานเกินเจด็วนั ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่กต็าม 
ใหถื้อเป็นการฝึกอบรม 

การดูงานที�เป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม หรือเป็นการ 
ดูงานต่อจากการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรมอนัถือเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือ
ฝึกอบรมดว้ย ใหด้าํเนินการตามที�กาํหนดไวส้าํหรับกรณีการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม 

การปฏิบัตกิารวจิยั 

ข้อ ๑๒  การให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งเป็นนกัวิจยัที�มีผลงานวิจยัที�เป็นประโยชน์ และ
ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศแลว้อยา่งนอ้ยสองผลงาน 

(๒) เป็นการวิจัยที�สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ หรือ
แผนงานที�ส่วนราชการดําเนินงานอยู่หรือเตรียมที�จะดําเนินงาน  และหัวข้อวิจัยเป็น 
ส่วนหนึ� งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั9นๆ ซึ� งได้มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบและ 
มีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที�จะดําเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับ 
ที�ชัดเจนที�จะให้ขา้ราชการกลบัมาดาํเนินการวิจยัต่อไป และหัวขอ้วิจยัเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยตรง 

(๓) ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการวิจยัสาํหรับขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัให้ไป
ปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะตอ้งไม่เป็นไปในลกัษณะวา่จา้ง 

(๔) เป็นการปฏิบติัการวิจยัตามโครงการและแผนปฏิบติังานที�ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส่วนราชการเจา้สังกดัแลว้ 

ข้อ ๑๓  ขา้ราชการที�จะไปปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี9  

(๑)  สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 



 ๖ 

(๒)รับราชการติดต่อกนัมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ� งปี  ในกรณีที�มี
ความจําเป็นอย่างยิ�ง ส่วนราชการอาจให้ข้าราชการที� รับราชการยงัไม่ครบหนึ� งปีไป
ปฏิบติัการวจิยัได ้แต่ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งพน้การทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการแลว้ 

(๓) ส่วนราชการเจา้สังกดัรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจยั งานสอน 
หรือรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเรื� องที�จะทาํการวิจยัมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี และ 
มีความเหมาะสมที�จะใหป้ฏิบติัการวจิยั 

(๔) ในกรณีที�เคยไดรั้บอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยัตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือระเบียบอื�นมาแลว้ จะตอ้งกลบัมาปฏิบติัราชการเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๑๔  ให้ส่วนราชการเจา้สังกดัดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขนี9  แลว้นาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัเพื�อพิจารณาอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวจิยั 

ในการขออนุมติัตามวรรคหนึ�งใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี9  
(๑) โครงการ แผนปฏิบติัการวิจยั  พร้อมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา 

สถาบนั หรือหน่วยงานที�ทาํการวจิยั 
(๒) บนัทึกของส่วนราชการเจา้สังกดัซึ� งแสดงเหตุผลความจาํเป็นที�จะตอ้ง

ให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ตลอดจน แผนงานหรือโครงการที�จะให้ขา้ราชการผูน้ั9น
กลบัมาปฏิบติัราชการ 

(๓) รายละเอียดขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการไปปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๑๕  ส่วนราชการจะอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวิจยัไดไ้ม่เกินสองปีนบัแต่
วนัที�เริ�มไปปฏิบติัการวจิยั 

การทําสัญญา 

ข้อ ๑๖  ขา้ราชการที�ได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบัติการวิจัยตอ้งทาํ
สัญญาตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบที�กระทรวงการคลงักาํหนด 

ใหส่้วนราชการทาํสัญญาใหข้า้ราชการที�ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยั
กลบัมาปฏิบติัราชการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาที�ใชใ้นการศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการ
วจิยัแลว้แต่กรณี 



 ๗ 

ขา้ราชการผูใ้ดไม่กลบัมาปฏิบติัราชการตามสัญญา ตอ้งชดใชเ้งินเดือน ทุนที�
ไดรั้บระหวา่งศึกษา และเงินที�ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กบัใหใ้ชเ้งินอีกจาํนวนหนึ�ง เท่ากบั
จาํนวนเงินเดือน ทุน และเงินทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี9 ยปรับแก่ทาง
ราชการ อีกดว้ย 

ในกรณีที�กลบัมาปฏิบติัราชการไม่ครบกาํหนดตามสัญญา กใ็หล้ดจาํนวนเงิน
ที�จะตอ้งชดใชล้งตามส่วน 

ขา้ราชการผูใ้ดอยูใ่นระหวา่งปฏิบติัราชการชดใช ้แต่โอนไปรับราชการที�ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ถา้ไดรั้บอนุมติัให้ผ่อนผนัเรื�องนับเวลาที�โอนไป
ปฏิบติัราชการดงักล่าวเป็นเวลารับราชการชดใชต่้อเนื�อง ใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐแห่งใหม่นั9นรับโอนทั9งสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญานั9นดว้ย 

การกาํกบัดูแล 

ข้อ ๑๗  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั ตอ้งอยูใ่นความดูแลของส่วนราชการเจา้สังกดั  ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�ง 
หรือคาํแนะนาํของส่วนราชการเจา้สังกดั  รวมทั9งของ ก.พ.  และสาํนกังาน ก.พ. 

ข้อ ๑๘  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั จะตอ้งรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบั
ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9 นไปและผูมี้อาํนาจอนุมติัทราบ ทุกภาคการศึกษา หรือ 
ทุกหกเดือน และเมื�อสิ9นสุดการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั 

ในกรณีที�ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยัไม่รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั โดยไม่มีเหตุ 
อนัควร ผูมี้อาํนาจอนุมติัอาจพิจารณาใหย้ติุการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั หรือดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�เห็นสมควรกไ็ด ้

ข้อ ๑๙  ในกรณีที�ส่วนราชการเจา้สังกดัมีความจาํเป็นตอ้งให้ขา้ราชการที�ไปศึกษา
เพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั กลบัเขา้ปฏิบติัราชการก่อนครบกาํหนดเวลา 
ที�ไดรั้บอนุมติั ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามคาํสั�งทนัที 



 ๘

ข้อ ๒๐  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะตอ้งศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ให้สําเร็จภายในระยะเวลา 
ที�กาํหนด 

ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะเปลี�ยนแปลงกาํหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม โครงการวิจยั  หรือแนว
การศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปจากที�ไดรั้บอนุมติัไวไ้ด ้ต่อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ
อนุมติั 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนราชการเจา้สังกดัรายงานสรุปการดาํเนินการเกี�ยวกบัการพิจารณาให้
ขา้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบติัการวิจยัในประเทศ ให้ ก.พ. ทราบ
ทุกเดือน ตามแบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการที� ก.พ. กาํหนด 

ข้อ ๒๒  เมื�อครบกาํหนดเวลาที�ได้รับอนุมติั หรือเมื�อเสร็จจากการศึกษาเพิ�มเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัก่อนครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติั  ขา้ราชการผูน้ั9น
จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการโดยเร็ว  ทั9งนี9  ตอ้งไม่เกินเจด็วนันบัแต่วนัถดัจาก
วนัที�ครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติัหรือวนัที�เสร็จการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบติัการวจิยั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที� เป็นการศึกษาในระดับที� สูงกว่าปริญญาตรี และในกรณีที�ไป
ปฏิบติัการวิจยั ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งมอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบติัการวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์ จาํนวนสองฉบบั ใหส่้วนราชการเจา้สังกดั ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�เสร็จ
จากการศึกษาเพิ�มเติม หรือวนัที�สิ9นสุดโครงการปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๒๓  การอนุมัติให้ข้าราชการผู ้ใดไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยั ที�ไดก้ระทาํโดยถูกตอ้งตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 
ก่อนวนัที�หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9 ใช้บงัคบั ให้เป็นอนัใช้ได ้ และให้ดาํเนินการ 
ในเรื�องต่างๆ เกี�ยวกบัการศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัของขา้ราชการ 
ผูน้ั9นต่อไป ตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 

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

 



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 
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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 
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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 
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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 
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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 ี

้หนา   ๑๐
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- 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.  
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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. 
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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.  
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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 
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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 
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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.  

      
 



- ๔๘ - 
 

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.  

 



- ๔๙ - 
 

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. 
 

 



- ๕๐ - 
 

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 

 

 

































































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.  



- ๔๗ - 
 

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.  

      
 



- ๔๘ - 
 

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.  

 



- ๔๙ - 
 

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. 
 

 



- ๕๐ - 
 

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 

 

 



ระเบียบ  ก.ค.ศ. 
ว่าดว้ยระบบทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนกิส์   

พ.ศ.  2564 
 
 

เพ่ือให้การจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ  โดยน าระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  19  (4)  และ  (17)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  ก.ค.ศ.  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  2555  ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

“ทะเบียนประวัติ”  หมายความว่า  บันทึกประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เรียกโดยย่อว่า  “ก.ค.ศ.  16”  และเอกสารหลักฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการจนถึงวันพ้นจากราชการในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใด ๆ   
(เป็นอักษร  อักขระ  ตัวเลข  เสียง  หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)   
ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“เข้าถึง”  หมายความว่า  การได้รับอนุญาต  หรือการไดร้ับสิทธใิห้ดหูรอืเปดิอ่านขอ้มูลในระบบ
ทะเบียนประวัตอิิเล็กทรอนกิส์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งหรือใช้ประโยชนจ์ากขอ้มูลในรายการทะเบยีน
ประวัติทั้งหมดหรือบางส่วน 

“ผู้รับรองทะเบียนประวัติ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
หรือหัวหน้าส่วนราชการและให้หมายความรวมถึงผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๔



“ผู้ควบคุมข้อมูลทะเบียนประวัติ”  หมายความว่า  ส านักงาน  ก.ค.ศ.  และให้หมายความรวมถึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่  ก.ค.ศ.  มอบหมาย   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวง  เลขาธิการ  อธิบดี  หรือต าแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาหรือหัวหน้า  
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด้วย 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีฐานะเป็นกรม
หรือเทียบเท่าซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   

ข้อ 5 ให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  รักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 6 ให้เจ้าของประวัติ  มีสิทธิใช้งานและเข้าถึงทะเบียนประวัติของตนเองได้  แต่ไม่มีสิทธิ
เข้าถึงทะเบียนประวัติของผู้อื่น   

ข้อ ๗ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วแต่กรณี  
มอบหมายข้าราชการในสังกัดท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเขา้ใช้งาน  ผู้จัดท าทะเบียนประวัติ  และผู้บันทกึ
รายการทะเบียนประวัติ  โดยให้มีหน้าที่ตามระเบียบ  ดังนี้ 

(1) ผู้ควบคุมการเขา้ใช้งานมีหน้าที่  ควบคุม  ดูแล  เกี่ยวกับการเขา้ใช้งาน  สร้างบัญชีผู้ใชง้าน  
และก าหนดสิทธิการเข้าใช้งาน  ในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ผู้จัดท าทะเบียนประวัติมีหน้าที่  จัดท าทะเบียนประวัติและบันทึกรายการเกี่ยวกับ 
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการ  แก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงรายการตา่ง ๆ  ให้ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน  และแนบไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  และรับรองการคัดส าเนาทะเบียนประวัติ 

(3) ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติมีหน้าที่  บันทึกรายการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ   
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  และตรวจสอบรายการที่มีการแก้ไข  เพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  และแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

หมวด  ๒ 
การจดัท าทะเบียนประวตั ิ

 
 

ข้อ 8 ให้เจ้าของประวัติบันทึกประวัติของตนเองในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามรายการที่ก าหนดใน  ก.ค.ศ.  16  ให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง  แล้วให้รับรองข้อมูลและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  และให้ผู้จัดท าทะเบียนประวัติตรวจสอบ  
รับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในกรณีผู้จัดท าทะเบียนประวัติตรวจสอบแล้วพบว่า

้หนา   ๒
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เจ้าของประวัติบันทึกรายการข้อมูลประวัติไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกันกับเอกสารหลักฐานส าคัญที่เกี่ยวข้อง   
ให้ผู้จัดท าทะเบียนประวัติแจ้งเจ้าของประวัติด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง  ทั้งนี้    
การด าเนินการดังกล่าวต้องเสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ข้อ 9 เมื่อด าเนินการตามข้อ  8  แล้ว  ให้ผู้จัดท าทะเบยีนประวตัิเสนอให้ผู้รบัรองทะเบียนประวตัิ
รับรองความถูกต้อง  และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ  10 ทะเบียนประวัติให้แนบไฟล์เอกสารหลักฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  ดังต่อไปนี้   

(๑) ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
และเอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้ารับราชการ 

(๒) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) หลักฐานการตรวจสอบประวัติ  เช่น  หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการพิมพ์ลายนิ้วมือของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ  เป็นต้น   
(๔) หลักฐาน  เอกสาร  และรายละเอียดต่าง ๆ   เกี่ยวกับสถานะของบุคคล  เช่น  ส าเนาสูติบัตร  

ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล  ส าเนาใบส าคัญการสมรส  ส าเนา
ใบส าคัญการหย่า  และส าเนาใบส าคัญทางทหาร  (สด.๙)  เป็นต้น 

(๕) ค าสั่งเกี่ยวกับสถานะของเจ้าของประวัต ิ เช่น  ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ค าสั่งรับโอน  ค าสั่ง
ให้โอน  ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  ค าสั่งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  เป็นต้น 

(๖) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน 
(๗) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา  ฝึกอบรมดูงาน  และการพัฒนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(๘) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพตามที่ 

คุรุสภาออกให้  (ถ้ามี) 
(๙) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการถูกด าเนินการทางวินัย  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

สอบสวนทางวินัย  ค าสั่งลงโทษทางวินัย  หรือเอกสารที่ เกี่ยวกับการสั่งยุติเรื่อง  การงดโทษ   
โดยการท าทัณฑบ์นเป็นหนังสือหรือการว่ากล่าวตักเตือน  การลดโทษ  และการเพ่ิมโทษ  (ถ้ามี) 

(๑๐) หลักฐานเกี่ยวกับการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  (ถ้ามี) 
(๑๑) เอกสารส าคัญอื่น ๆ  เช่น  เอกสารการอนุมัติให้แก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด  การลาต่าง ๆ  

หนังสือรับรองความประพฤติ  (กรณีบรรจุกลับฯ)  เป็นต้น  (ถ้ามี) 
(๑๒) เอกสารสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 

กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด  เป็นต้น  (ถ้ามี) 
(๑๓) เอกสารอื่น  ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

้หนา   ๓
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ข้อ  11 ให้ผู้ควบคุมการเข้าใช้งาน  ผู้จัดท าทะเบียนประวัติ  ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติ
และผู้รับรองทะเบียนประวัติ  ดูแลและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และด าเนินการอื่นใด  เพ่ือให้
ทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์  และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

กรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  ให้รายงาน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาแก้ปัญหา   
เว้นแต่กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ประสานกับส านักงาน  ก.ค.ศ.   

หมวด  ๓ 
การแก้ไขและการเพ่ิมเติม 

 
 

ข้อ  12 การแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) การแก้ไขข้อมูล  วัน  เดือน  ปีเกิด  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้ขออนุมัติ  ก.ค.ศ.  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข  วัน  เดือน  ปีเกิด  ในทะเบียน
ประวัติข้าราชการ 

(2) การแก้ไขข้อมูล  วัน  เดือน  ปี  ที่บรรจุและแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหัวหน้าส่วนราชการ   
โดยอนุมัติ  กศจ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(3) การแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ  นอกจาก  (1)  และ  (2)  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีอ านาจสั่งแก้ไขโดยพิจารณาจากค าสั่ง  
หรือเอกสารที่ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติ  หรือผู้จัดท าทะเบียนประวัติ  ตรวจสอบหรือรับรอง  
ความถูกต้องแล้ว 

ข้อ  13 การเพ่ิมเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติหรือผู้จัดท าทะเบียนประวัติเป็นผู้บันทึกข้อมูล  ทั้งนี้  โดยอนุมัติ  
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การดูแลระบบ  การป้องกัน  การส ารองข้อมูล  และการท าลาย 

 
 

ข้อ  14 ให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  มีหน้าที่ดูแลระบบ  ป้องกัน  และส ารองข้อมูลทะเบียนประวัติ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง 
เป็นผู้ควบคุมข้อมูลทะเบียนประวัติ  โดยมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้   
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ  15 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดย้ายหรือโอน  ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการ  จัดส่งทะเบียนประวัติของผู้นั้นไปยังหน่วยงานที่รับย้ายหรือรับโอน 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  16 การท าลายทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไป
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  ภายใต้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หมวด  ๕ 
การรกัษาความลบั 

 
 

ข้อ  17 ให้ข้อมูลทะเบียนประวัติทุกรายการ  เป็นข้อมูลชั้น  “ลับ”  และการเข้าถึงข้อมูล
ทะเบียนประวัติ  ให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด   

ข้อ  18 การเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ  และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ  19 การเข้าใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  ให้กระท าได้โดยผู้ควบคุม  
การเข้าใช้งาน  ผู้จัดท าทะเบียนประวัติ  ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติ  ผู้รับรองทะเบียนประวัติ  
เจ้าของประวัติและนิติบุคคลตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง  โดยจะมอบหมายช่วงการเข้าใช้งาน
ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ 

ห้ามมิให้ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลทะเบียนประวตัิตามระเบียบนี้  คัดลอก  หรือเปิดเผย  หรือยอมให้ผู้อืน่
เข้าถึงข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการใด ๆ  โดยมิชอบ
หรือใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น  นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลทะเบียนประวัติในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

การฝ่าฝืนข้อห้ามดงักล่าวถือเป็นการกระท าผิด  ซึ่งต้องรบัผิดทางวินยัและตามที่กฎหมายอืน่ก าหนด   
และหากการฝ่าฝืนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งมีความรับผิดทางละเมิด  ทางแพ่ง  หรือทางอาญา  
ขึ้นจากการกระท าของผู้ใด  ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวต่อเจ้าของประวัติ  
และส านักงาน  ก.ค.ศ.   

ข้อ  20 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด   

ข้อ  ๒๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะส าเนาประวัติของตนเอง 
เพื่อท านิติกรรมหรือรับรองสถานะส่วนบุคคล  ให้กระท าได้ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด   

หมวด  ๖ 
การจดัระบบ  การก ากับ  ตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 

 
 

ข้อ  22 ให้ผู้ควบคุมการเข้าใช้งาน  ท าหน้าที่ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และตรวจสอบ 
การใช้งานและการท างาน  รวมทั้งการแจ้งเตือนความผิดพลาดของข้อมูล  เพ่ือให้มีการตรวจสอบ  
หรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติ  ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดด้วย 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  23 ให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานและจัดระบบทะเบียน
ประวัติอิเล็กทรอนิกส์  มีอ านาจและหน้าที่ในการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  
การด าเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนประวตัขิองขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และส่วนราชการ  และรายงานให้  ก.ค.ศ.  ทราบ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  มีอ านาจเรียกผู้แทนของส่วนราชการ  
หน่วยงาน  หน่วยงานการศึกษา  ข้าราชการ  หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรายงานผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ข้อ  24 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล  กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ส านักงาน  ก.ค.ศ.  อาจเชื่อมโยง 
ข้อมูลและสารสนเทศกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  25 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนราชการ  จัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง  ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับในระบบทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้จัดท าทะเบียนประวัติในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  นับตั้งแต่วันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างการด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติ  ในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวรรคสอง  ให้ทะเบียนประวัตขิองข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาที่ใช้อยู่ก่อนวนัที่ระเบยีบนี้
ใช้บังคับยังคงใช้ได้ตอ่ไป  และให้ถือว่าทะเบยีนประวตัิ  (ก.ค.ศ.  ๑๖  หรือ  ก.พ.  ๗)  ฉบับที่เก็บรักษาไว้  
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือส่วนราชการ  เป็นฉบับที่ใช้อ้างอิงได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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แบบแจ้งการประสบอนัตราย  เจบ็ป่วย หรือสูญหาย และคาํร้อง 
ขอรับเงนิทดแทน ตามพระราชบญัญัตเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 

 
สําหรับพนกังานราชการ  หรือผู้ยื+นคาํร้องกรอก 

 1. ชื�อหน่วยงาน..................................................สงักดักรม.......................................กระทรวง................................................................ 
  ที�ต ั�ง....................................................หมู่ที�........ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................ตาํบล/แขวง.............................. 
อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์...................................โทรศพัท.์......................................... 
 2. ชื�อพนกังานราชการที�ประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย (นาย,นาง,นางสาว).............................................................อาย.ุ..........ปี 
ภูมิลาํเนาบา้นเลขที�......................หมู่ที�..............ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................................................... 
ตาํบล/แขวง..........................อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์............................ 
เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน                                                          เล         เลขที�บตัรประกนัสงัคม                                                                
 3. วนั เดือน ปี ที�พนกังานราชการไดรั้บการจา้ง.................... ตาํแหน่งหนา้ที�ขณะประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย....................... 
 4. เวลาทาํงานปกติเริ�ม...................น.  เลิก.................น.  ทาํงานสปัดาห์ละ........................................วนั 

 5. ขณะประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย ไดรั้บค่าตอบแทน ...............................เดือนละ................... บาท 
 6. รายไดอื้�น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี�ยเลี�ยง ฯลฯ (ถา้มีให้แจง้รายละเอียด)................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................
 7. การประสบอนัตรายเกิดขึ�นที�.................................ตาํบล/แขวง............................อาํเภอ/เขต.......................จงัหวดั.............................. 
 8. วนั เดือน ปี ที�ประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย ......................เวลา............น. วนั เดือน ปี ที�หน่วยงานทราบ.............................. 
 9. วนั เดือน ปี ที�พนกังานราชการเริ�มหยดุงาน..............................................วนั เดือน ปี ที�กลบัเขา้ทาํงาน............................................... 
 10. สาเหตุที�ประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย (อธิบายวา่เกิดขึ�นอยา่งไร)........................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................... 
 11. ผลของการประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วย (ระบุอวยัวะหรืออาการ เช่น แขนขวาขาด)........................................................................... 
 12. ชื�อและที�อยูข่องพยาน หรือผูรู้้เห็นเหตุการณ์......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
 13. ชื�อสถานพยาบาลที�เขา้รับการรักษา..........................................................เลขที�บตัรประจาํตวัผูป่้วย...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
  1.ให้พนกังานราชการหรือผุมี้สิทธิยื�นคาํร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วนันบัแต่วนัที�ประสบอนัคราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย  
  2. ส่วนราชการมีอาํนาจขอเอกสารหลกัฐานเพื�อประกอบการพิจารณาไดต้ามกฎหมาย (พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
มาตรา 57 ) 
  3. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่ส่วนราชการซึ� งอาจทาํให้ผูอื้�นหรือประชาชนเสียหาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)  
 
 
  
 

         ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
ลงชื�อ...........................................หวัหนา้หน่วยงาน/ส่วนราชการที�จา้งพนกังานราชการ 
      (...........................................)     
ตาํแหน่ง.................................................... 
วนัที�.........เดือน......................พ.ศ............. 

         ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
ลงชื�อ.......................................................พนกังานราชการ/ผูย้ื�นคาํร้อง 
      (......................................................)     
ตาํแหน่ง.................................................... 
วนัที�.........เดือน......................พ.ศ............. 
 

คพร. / สป. 1 



หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา 
 

ขา้พเจา้ (นายแพทย,์แพทยห์ญิง)............................................................................เลขที�ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม................................... 
สถานที�ตรวจรักษา....................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................โทรศพัท.์......................................โทรสาร...................................... 
ไดต้รวจรักษาแลว้ขอรับรอง  ดงันี�  
1. ผูป่้วยชื�อ.........................................................................นามสกุล.......................................................เพศ.........................อาย.ุ........................ปี 
 H.N. ..................................................................................................A.N. .................................................................................................. 
2. เขา้รับการรักษาครั� งแรกวนัที�.......................................................................................................................เวลา.............................................น. 
            กรณีเจบ็ป่วยจากการทาํงาน                        กรณีประสบอนัตรายจากการทาํงาน 
3. สาเหตุของการเจบ็ป่วย / ประสบอนัตราย............................................................................................................................................................ 
4. ประวติัการเจบ็ป่วยและอาการที�สาํคญั................................................................................................................................................................. 
5. ผลการตรวจร่างกายที�สาํคญั................................................................................................................................................................................. 
 (Pertinent Physical Exam)................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
6. ผลการตรวจพิเศษ................................................................................................................................................................................................. 
 ( Investigation).................................................................................................................................................................................................... 
7. การวินิจฉยัโรค (ให้ระบุชื�อโรคโดยใชห้ลกัตาม ICD10) 1..................................................................................................................... 
       2..................................................................................................................... 
       3..................................................................................................................... 
(Diagnosis)................................................................................................................................................................................................................. 
โรคแทรก.................................................................................................................................................................................................................... 
8. การรักษา            แนะนาํ               ยา,แนะนาํ                ผา่ตดั                  หตัถการอื�น ๆ ระบุ............................................................................. 
 (Treatment) 
 ถา้มีการผา่ตดั 1.............................................................................................................................................................................................. 
        วนัที�................................................................................................................................................................................... 
   2.............................................................................................................................................................................................. 
        วนัที�................................................................................................................................................................................... 
9. ระยะเวลาหยดุพกัรักษาตวั              มีกาํหนด.......................................เดือน ...................................วนั  ตั�งแต่วนัที�........................................... 
 ถึงวนัที�.........................................................             วนัสิ�นสุดการรักษา.....................................................            ยงัไม่สิ�นสุดการรักษา 
10. ผลการรักษา                          สูญเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของอวยัวะ 1......................................... ร้อยละ.................................... 
        2......................................... ร้อยละ.................................... 
        3.......................................... ร้อยละ.................................... 
                                 ไม่มีการสุญเสีย..................................................................................................................................................... 
    เสียชีวิตจากสาเหตุ................................................................................................................................................ 
11. ความเห็นอื�น......................................................................................................................................................................................................... 
(Comments)........................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
        ลงชื�อ......................................................................แพทยผ์ูรั้กษา 
        วนัที�.............เดือน.........................................พ.ศ......................... 

คพร./สป.2 
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