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กฎ ก.พ.
วาดวยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๗๔ แห งพระราชบั ญญั ติร ะเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บัญ ญั ติ ใ หก ระทํ าได โ ดยอาศั ยอํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห ง กฎหมาย ก.พ.
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ.ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎ ก.พ. นี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ที่ผานมาแลวแตกรณี
“คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ขาราชการพลเรือน
สามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับไดรับตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด หารดวยสอง
เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ
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“ฐานในการคํานวณ” หมายความวา ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับ โดยแบงออกเปน
(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่ ก.พ. กําหนดกับ
คากลาง หารดวยสอง
(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน ไดแก ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนดกับ
คากลาง หารดวยสอง
ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว มีผ ลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับ
ตําแหนงที่สูงกวา มีคาต่ํากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ต่ํากวาซึ่งอยู
ถัดลงไป ก.พ. อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงขึ้นได
โดยตองนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา
“ชวงเงินเดือน” หมายความวา ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนขั้นต่ําถึงคากลาง หรือระหวาง
คากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แลวแตกรณี และชวงเงิน เดือนที่ ก.พ. ปรับใหสอดคลองกับฐานในการ
คํานวณดวย
ขอ ๓ ใหผูมี อํานาจสั่ งบรรจุแ ละแต งตั้ง ตามมาตรา ๕๗ เป น ผูบัง คับบั ญชาผูมีอํ านาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน
ขอ ๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่กํ าหนดไว ใ นกฎ ก.พ. นี้ และใหนํ าผลการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการที่ ได ดํา เนิน การตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๗๖ มาประกอบการพิจารณา โดยใหเลื่อนไดไมเกิน
วงเงินที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อ นเงิน เดือ นใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อ นไดไมเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญโดยมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แตใชวิธีการ
หารเฉลี่ยเพื่อ ใหขา ราชการพลเรือนสามัญทุก คนไดรั บการเลื่อ นเงิน เดื อ นในอั ตราร อยละที่ เทากั น
จะกระทํามิได
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิน
รอยละหกของฐานในการคํานวณ และใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ
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ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยตองประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยใหเลื่อน
ในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อน
ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
ขอ ๖ ให ก.พ. กําหนดคากลาง ฐานในการคํานวณ และชวงเงินเดือนตามกฎ ก.พ. นี้
แลวใหสํานักงาน ก.พ. แจงสวนราชการและจังหวัดทราบเปนการลวงหนา
ขอ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล
การแจงผลการเลื่อนเงิน เดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน
ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน
ใหผูนั้นทราบดวย
ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับพอใชหรือรอยละ
หกสิบ
(๒) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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(๕) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(๖) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(๙) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึง
วันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใหนําขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ ไปชวยราชการ
ในตางกระทรวง ทบวง กรม ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ
งานพิเศษอื่นใด หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของรัฐ ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
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ปฏิบั ติงานในครึ่งปที่แ ลวมาของข าราชการพลเรือนสามัญผู นั้นทุ กตํ าแหนงและทุ กแห งมาประกอบ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย
ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
หรือถูกสั่งใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อ
หาอัตราเงินเดือนที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
ก.พ. กําหนด
ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญา มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมได
ขอ ๑๓ ในกรณี ที่ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กว า โทษ
ภาคทัณฑ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไม
เลื่ อนเงิน เดื อ นมาแล วเพราะเหตุที่ ถู กลงโทษทางวิ นัย หรือ ถู กศาลพิ พากษาในคดีอ าญาให ล งโทษ
จะสั่งไมเลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผ ลทําให
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. นี้
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
เสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. นี้
ขอ ๑๕ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือ นใหผูนั้น เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปที่จะพนจากราชการ
ขอ ๑๖ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายนหรือ ๑ ตุลาคม ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
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เงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้น
ถึงแกความตาย
ขอ ๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนด
สําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว หากผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น
ต่ํากวาเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษได โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น
ขอ ๑๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตาม
ขอ ๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย แตผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการ
พลเรือนสามัญผูนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พรอมดวยเหตุผล
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได
ในกรณี ที่ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใ ดไมอยูใ นหลักเกณฑที่จ ะไดรับ การเลื่อ นเงิ น เดือ น
เพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงิน เดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา อ.ก.พ.
กระทรวงเห็นชอบดวยใหนําเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา ถา ก.พ. เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได
ขอ ๑๙ ในวันที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อน
เงินเดือน แตตองรอการเลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่กฎ ก.พ.นี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ผูนั้นที่ไดรอไวทั้งหมด
ขอ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใด ระดับใด
ยังมีผลใชบังคับอยู คําวา “เงินเดือนขั้นต่ํา” ตามกฎ ก.พ. นี้ ใหหมายความถึงเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราว
ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ สําหรับครึ่งปหลังของปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ
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ขอ ๒๒ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขั้นสูงของ
ประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือนไมเกิน
๓๖,๐๒๐ บาท
(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือน
ไมเกิน ๖๔,๓๔๐ บาท
ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนที่กําหนด
ไวสําหรับการเลื่อนเงินเดือนขั้นสูงของประเภทตําแหนง และระดับ
ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญผูประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ
วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. สมควรกําหนดใหการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ และการประพฤติตน จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้
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5. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
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6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขัน้ ค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
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7. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
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8. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2554
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9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นทีเ่ ชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย พ.ศ. 2536
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖
-----------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครือ่ งราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึน้
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครือ่ งราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.
๒๕๓๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศ
พ.ศ. ๒๔๙๕
(๒) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๓) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
ฝายทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๔) ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๓๒
บรรดามติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือหลักเกณฑที่กาํ หนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ เครื่องราชอิสริยาภรณ” หมายความวา เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎไทย ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย แลวแตกรณี

“ขาราชการการเมือง” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนหรือถือวาเปนขาราชการ
การเมืองตามกฎหมายวาดวยขาราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น

๒
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการฝายตุลาการ ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการ
ตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายทหาร ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
และขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายเกีย่ วกับการปกครอง
สวนทองถิ่นในสวนที่
เกี่ยวของ
ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน หรือองคการของรัฐ รวมทั้ง
บุคคลที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ยกเวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามมติ
คณะรัฐมนตรี
และตามทีท่ รงพระราชดําริเห็นสมควร
ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ขอ ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึง่ พระมหากษัตริยท รงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน โดยการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเปนบําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยาง
สูงแกผูไดรับพระราชทาน
ขอ ๘ ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกบุคคลใด ใหพจิ ารณา
โดยรอบคอบวา บุคคลนั้นไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาด
ควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมิใชพิจารณาแตเพียงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบ
กําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณไดเทานัน้ ทัง้ นี้ เพื่อใหบุคคลที่ไดรับพระราชทาน
รูสึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานอยางแทจริง และเพื่อใหเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงดวย
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใด ชั้นตราใด แกบุคคลใด ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดในบัญชีทายระเบียบนี้
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๓
หมวด ๒
การเสนอขอพระราชทาน
ขอ ๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยงิ่ ชางเผือกสลับกัน โดยเลื่อน
ตราตามลําดับจากชัน้ ลางสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ ดังนี้
(๑) ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย
(๒) ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินชางเผือก
(๓) ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย
(๔) ชั้นที่ ๖ เหรียญทองชางเผือก
(๕) ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
(๖) ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณชางเผือก
(๗) ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
(๘) ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณชางเผือก
(๙) ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณมงกุฎไทย
(๑๐) ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณชางเผือก
(๑๑) ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
(๑๒) ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณชางเผือก
(๑๓) ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณมงกุฎไทย
(๑๔) ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณชางเผือก
(๑๕) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ และ
(๑๖) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก
โดยใหพิจารณาถึงตําแหนง ระดับ ชัน้ ชั้นยศ กําหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เวนแต
ไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ ในระเบียบนี้

ชั้น

จะ

ขอ ๑๐ บุคคลที่พงึ ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เปนผูมีสญ
ั ชาติไทย
(๒) เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชน
ตอสาธารณชน ดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาทีอ่ ยางดียงิ่ และ
(๓) เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตองรับ
โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
ขอ ๑๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอปตดิ กันมิได เวนแตกรณีดังนี้
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๔
(๑) เปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้
ตางบัญชีกนั
(๒) เปนการขอพระราชทานตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้ หรือ
(๓) เปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน กลาวคือ ปฏิบัติหนาที่
ฝาอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิม่ ขึ้นเปนพิเศษ ซึง่ เปนงานสําคัญยิ่งและเปนผลดี แกราชการ
หรือสาธารณชน หรือคิดคนสิ่งหรือวิธกี ารอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ โดยให
ระบุความดีความชอบใหเห็นเดนชัดวา ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนยงิ่ ประการใด เมื่อใด
และไดผลดีอยางไร
ขอ ๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอเลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนด
ระยะเวลาตามที่กาํ หนดไวในระเบียบนี้มิได เวนแตเปนกรณีตามขอ ๑๑ (๓)
ขอ ๑๓ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขามชั้นตรามิได เวนแต
กรณีตามขอ ๑๑ (๓)

เปน

ขอ ๑๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ใหขอพระราชทานใน
วโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เวนแตการเสนอขอพระราชทานกรณีทมี่ ีความจําเปนรีบดวนตาม
ขอ ๒๘ การเสนอขอพระราชทานสําหรับชาวตางประเทศตามขอ ๒๙ และการเสนอขอพระราชทานสําหรับผู
วายชนมตามขอ ๓๐ โดยใหเสนอขอพระราชทานไดตามคราวแหงความชอบและตามเหตุการณเปนกรณี ๆ
ไป
ขอ ๑๕ ใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดรายการและจํานวนเอกสารประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ แลวแจงเวียนใหกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ ๑๖
ทราบและถือปฏิบัติ
ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ ๑๖ จัดทําเอกสารดังกลาวตามรายการ
และจํานวนทีส่ ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยแยกเอกสารเปนการเสนอขอพระราชทานใหแก
ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันและผูที่ตองพนจากหนาที่เพราะเกษียณอายุและใหเปนไปตามลําดับชัน้ ตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ คือ
(๑) ชั้นต่ํากวาสายสะพาย และ
(๒) ชั้นสายสะพาย
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ใหกระทรวง ทบวง กรม
หรือบุคคลตามขอ ๑๖ สงเอกสารไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธเี ฉลิมพระชนม พรรษา ไม
นอยกวา ๙๐ วัน
ภายหลังจากที่ไดสงเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว หากกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ ๑๖ เห็น
วามีบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชัน้ ชัน้ ยศ สูงขึน้ และมีคุณสมบัติอื่นครบตาม

๕
หลักเกณฑที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป ก็ใหสง เอกสารเพิ่มเติม ไปยัง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาไดแตตองไมนอยกวา ๖๐ วัน
ขอ ๑๖ ใหบคุ คลดังตอไปนี้เปนผูเ สนอรายชื่อผูท ี่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับรัฐมนตรี
(๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร สําหรับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และขาราชการรัฐสภา
ฝายการเมืองประจําสภาผูแทนราษฎร
(๓) ประธานวุฒิสภา สําหรับสมาชิกวุฒิสภาและขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองประจํา
วุฒิสภา
(๔) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับขาราชการการเมืองในสังกัด
(๕) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับขาราชการการเมืองและผูด ํารงตําแหนง
ทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
(๖) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัด
กระทรวง หรือทบวง หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ
เลขาธิการวุฒสิ ภา สําหรับ
(ก) ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ ดะโตะยุติธรรม ผูพพิ ากษา
สมทบ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน
ในสังกัดแลวแตกรณี
(ข) คูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทาน
(๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับผูปฏิบตั ิงานใน
หนวยงานตามกฎหมายเกีย่ วกับการปกครองสวนทองถิ่น และผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครอง
ทองที่แลวแตกรณี
(๘) หัวหนาหนวยงานอืน่ นอกจาก (๖) สําหรับบุคคลหรือพนักงานในสังกัด
(๙) คณะกรรมการตามขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ แลวแตกรณี สําหรับบุคคลตาม
(๑) ถึง (๘) ขางตนและบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร
ขอ ๑๗ ใหหวั หนาสวนราชการที่มฐี านะเปนกรม ผูบงั คับบัญชา หรือผูดํารงตําแหนงบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่มีลกั ษณะอยางเดียวกัน
ซึ่งประสงค
จะเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตามขอ ๑๖ (๖) (ก) แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึง่ ทําหนาที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติและ
กลั่นกรองความดีความชอบตามทีก่ ําหนดในระเบียบนี้ พรอมทัง้ รับรองวา เปนบุคคลที่สมควรเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได
ใหหวั หนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง ยกเวนปลัดกรุงเทพมหานครและ
หัวหนาสวนราชการที่ขนึ้ ตรงตอนายกรัฐมนตรี แตงตัง้ คณะกรรมการขึน้ อีกคณะหนึง่ เพื่อทําหนาทีพ่ ิจารณา
กลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง กอนเสนอไปยังบุคคลตามขอ ๑๖ (๖)
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๖
สําหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตามขอ ๑๖ (๘) ให
นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๘ ใหผูวาราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประสงคจะเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่ และ
ผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่ในเขตจังหวัดของตน แตงตั้งคณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่ง
ทําหนาที่รวบรวมตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติและกลัน่ กรอง
ความดีความชอบ ตามทีก่ าํ หนดในระเบียบนี้ พรอมทั้งรับรองวาเปนบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณได แลวเสนอไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลวแต
กรณี
ขอ ๑๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา
ดังตอไปนี้
(๑) ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือขาราชการ
รัฐสภาฝายการเมือง ตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งติดตอกันมาแลว ไมนอยกวา ๑๒๐
วัน นับตัง้ แตวันที่ดํารงตําแหนงหลังจากวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ผานมา จนถึงวันกอน
วันพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทาน
(๒) ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือขาราชการ
รัฐสภา ฝายการเมืองหลายตําแหนงหรือหลายครัง้ ตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ หรือ
หลายตําแหนงรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนงหลังจากวัน พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ผานมาจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปทจี่ ะขอ
พระราชทาน
(๓) ขาราชการตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
นับตัง้ แตวนั เริม่ เขารับราชการ จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน สวนผูส ําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนตํารวจใหนับเวลาราชการตั้งแตวนั
ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ หรือวันเริ่มเขารับราชการตํารวจ แลวแตกรณี ในระหวางทีก่ ําลังศึกษาอยู
ในโรงเรียน
ไม
(๔) ลูกจางประจําของสวนราชการ ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลา
นอยกวา ๘ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของป ที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน
(๕) ดะโตะยุติธรรม หรือผูพ ิพากษาสมทบ ตองดํารงตําแหนงติดตอกันมาเปนเวลา
ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ หรือดํารงตําแหนงมีเวลารวมกันไมนอยกวา ๔ ปบริบูรณ แลวแตกรณี
นับตั้งแตวันทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษา
ของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน
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(๖) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐ
ที่มีลักษณะอยางเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอืน่ ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนเวลาไมนอ ยกวา ๘
ปบริบูรณ หรือไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ แลวแตกรณี นับตั้งแตวนั เริม่ จางจนถึงกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน
(๗) ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายเกีย่ วกับการปกครองสวนทองถิน่ และ
ผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่ ตองดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ หรือหลายตําแหนง
ติดตอกันมาไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ หรือไดดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ หรือหลายตําแหนงมาแลว มี
เวลารวมกันไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันที่ไดดํารงตําแหนงจนถึงวันกอน วันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน
ในการนับระยะเวลาตาม (๓) (๔) และ (๖) และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเลื่อนชั้นตราใหสงู ขึน้ ตามหลักเกณฑที่กาํ หนดในบัญชีทา ยระเบียบนี้
หากผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถูกลงโทษทางวินัยในปใด ใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอ
พระราชทานอีก ๑ ป ยกเวนโทษภาคทัณฑ
ขอ ๒๐ ผูขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณผูใดถูกกลาวหาวา
(๑) กระทําความผิดทางวินยั อยางรายแรงและถูกตัง้ กรรมการสอบสวนแลว หรือ
(๒) กระทําความผิดทางอาญา และอยูระหวางสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู
ระหวางการดําเนินคดีอาญาในศาล แมคดียังไมถงึ ที่สุด เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดทีม่ ีโทษปรับ
สถานเดียว กอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานในปใด ใหกระทรวง
ทบวง กรม หรือบุคคลตามขอ ๑๖ แจงพฤติการณดังกลาวใหคณะกรรมการตาม ขอ ๒๓ หรือขอ
๒๔ แลวแตกรณีทราบดวย และคณะกรรมการอาจมีมติใหรอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับผูนั้นไวกอนก็ได
ขอ ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหขาราชการกลาโหมพลเรือน ใหถือ
ตามขั้นเงินเดือนที่ไดรับเทียบกับผูมียศทหารตามอัตราตําแหนงที่ดํารงอยู
ขอ ๒๒ ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการ
ของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ตองพนจากการ
ปฏิบัติหนาที่เพราะเกษียณอายุในปใด ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณในปทพี่ นจากการปฏิบัติหนาที่นนั้ ดวย
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หมวด ๓
การพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
ขอ ๒๓ ใหมคี ณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สายสะพายคณะหนึง่ ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรี
เปนกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน ๕ คน
เปนกรรมการ
(๔) เลขาธิการพระราชวังหรือผูแทน
เปนกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมการและ
เลขานุการ
(๖) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายทุกชัน้ ตราแกบุคคลที่สมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชนั้ สายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณชนั้ ต่าํ กวาสายสะพายแกบุคคลดังตอไปนี้อกี
ดวย
(๑) องคมนตรี
(๒) ขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
(๓) ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) คูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทาน
ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอาํ นาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอืน่ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๒๔ ใหมคี ณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้น
ต่ํากวาสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงที่ประธานกรรมการแตงตั้ง
จํานวน ๕ คน
เปนกรรมการ
(๓) เลขาธิการ ก.พ.
เปนกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมการ
(๕) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผูชว ยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนกรรมการ
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(๖) ผูอํานวยการกองประกาศิต

เปนกรรมการและ
เลขานุการ

(๗) ขาราชการในกองประกาศิตที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายทุกชัน้ ตรา
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อ
กลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๒๕ เมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเอกสารคําขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
แลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่สมควรไดรับตามระเบียบนีห้ รือตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้ แลวเสนอคณะกรรมการ
ตามขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาตามขอ ๒๗ ตอไป
ขอ ๒๖ นอกจากอํานาจและหนาที่ตามขอ ๒๓ และขอ ๒๔ แลว ใหคณะกรรมการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายหรือชัน้ ต่ํากวาสายสะพาย
แลวแตกรณี
มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาการยกเวนคุณสมบัติของผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ ตามขอ ๑๐ (๓)
(๒) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีขอพระราชทาน
ปติดกันตามขอ ๑๑ (๓)
(๓) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑๒

(๔) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีขอพระราชทาน
ขามชั้นตราตามขอ ๑๓
(๕) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีขอพระราชทาน
ตามขอ ๑๖ (๙) ทั้งนี้ มิใหนําความในขอ ๑๕ และขอ ๒๕ มาใชบังคับ
(๖) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีผูขอพระราชทาน
ถูกกลาวหาและอยูระหวางการสอบสวนหรือดําเนินคดีตามขอ ๒๐
(๗) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ นอกเหนือจากที่กาํ หนด
ไวในระเบียบนี้หรือหลักเกณฑที่กาํ หนดในบัญชีทา ยระเบียบนี้

๑๐
ขอ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการตามขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ แลวแตกรณี พิจารณาเสร็จแลว ให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อบุคคลพรอมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ที่สมควรขอ
พระราชทาน ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาเมือ่ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสํานักราชเลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
ขอ ๒๘ ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนซึง่ ไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการได ใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลผูสมควรขอพระราชทานตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบนีต้ อ
นายกรัฐมนตรี โดยไมตองเสนอคณะกรรมการตามขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔
เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ ไป
ยังสํานักราชเลขาธิการ เพือ่ นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ หาก
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และนําเสนอคณะกรรมการตามขอ ๒๓
หรือ ขอ ๒๔ แลวแตกรณีเพื่อทราบตอไป
หมวด ๔
การเสนอและการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานแกบุคคลบางประเภท
ขอ ๒๙ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับชาวตางประเทศ ใหเสนอขอ
พระราชทานไดเมื่อชาวตางประเทศนัน้ ไดกระทําคุณประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางยิ่ง โดยใหกระทรวง
ทบวง กรม ทีไ่ ดรับประโยชนหรือเกีย่ วของมากที่สุดเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขางตน ใหกระทรวง ทบวง กรม
ที่เสนอขอพระราชทานแจงกระทรวงการตางประเทศเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณที่เสนอขอพระราชทาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้
ภายในบังคับธรรมเนียมปฏิบัติระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ
เมื่อกระทรวงการตางประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใดและชั้นตรา
ใดแลว ใหกระทรวงการตางประเทศทาบทามรัฐบาลทีช่ าวตางประเทศนัน้ ถือสัญชาติวาจะขัดของการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวหรือไม หากไมขัดของใหกระทรวง ทบวง กรม ทีเ่ สนอขอ
พระราชทานแจงผลการพิจารณาใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสาํ นักเลขาธิการคณะ รัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสํานักราช
เลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ หากทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
ในกรณีนี้ มิใหนาํ ความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๕ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔
และ ขอ ๒๕ มาใชบังคับ
ขอ ๓๐ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับผูวายชนม ใหกระทรวง
ทบวง กรม ทีไ่ ดรับประโยชนหรือเกีย่ วของมากที่สุดเสนอขอพระราชทานไดเมื่อผูวายชนมไดเคยกระทํา
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๑๑
คุณประโยชน เปนอยางยิง่ โดยใหสงเอกสารไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่ นําเสนอนายก
รัฐมนตรีพิจารณา เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสํานัก
ราชเลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ หากทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
ในกรณีนี้ มิใหนาํ ความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๕ ขอ ๒๓ ขอ
๒๔ และขอ ๒๕ มาใชบงั คับ
ขอ ๓๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สายสะพายหรือคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวา
สายสะพาย แลวแตกรณีเปนผูพิจารณาปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ แลวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
วินิจฉัยคําวินจิ ฉัยของนายกรัฐมนตรีใหถอื เปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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๑๒
บัญชี ๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกองคมนตรี

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณที่
ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑.

ประธานองคมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ม.ว.ม.
๒. ได ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๓. ขอพระราชทานไดทุกป

๒.

องคมนตรี

ป.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ม.
๒. ได ป.ม. ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. ขอ ม.ว.ม.
๔. ได ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๕. ขอพระราชทานไดทุกป

หมายเหตุ
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๑๓
บัญชี ๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกรัฐมนตรี

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณที่
ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
๑.

นายกรัฐมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ม.ว.ม.
๒. ได ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๓. ขอพระราชทานไดทุกป

๒.

รองนายกรัฐมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ม.ว.ม.
๒. ได ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๓. ขอพระราชทานไดทุกป

๓.

รัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือ
ทบวง หรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี

ป.ช.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ช.
๒. ได ป.ช. ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๔. ขอพระราชทานไดทุกป

๔.

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
หรือ ทบวง

ป.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ม.
๒. ได ป.ม. ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. ขอ ม.ว.ม.
๔. ได ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๕. ขอพระราชทานไดทุกป

หมายเหตุ
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๑๔
บัญชี ๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการการเมือง
และคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา

ลําดับ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๐.
๑๑.

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตน
เลื่อนไดถึง
ขอ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝายการเมือง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ท.ม.
ต.ช.

ม.ป.ช.
ม.ว.ม.

ต.ช.

ป.ช.

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรี หรือที่ปรึกษารัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือ
ทบวง หรือเลขานุการรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
หรือทบวง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน
ราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงาน
วุฒิสภา ที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา

ต.ม.
ต.ม.

ป.ม.
ท.ช.

ต.ม.
ต.ม.
จ.ช.
ต.ม.

ป.ช.
ป.ม.
ท.ม.
ท.ช.

ต.ม.

ท.ม.

ท.ม.

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

หมายเหตุ

ปเวนป
ปเวนป
- ลําดับที่ ๓ – ๑๐
ใหขอเฉพาะผูที่ไดรับ
เงินเดือนจากงบ
ประมาณแผนดิน
- ลําดับที่ ๓ - ๔
การเริ่มตนขอชั้น
ปเวนป
สายสะพายจะตอง
ปเวนป
ดํารงตําแหนง
ปเวนป
ที่ปรึกษาฯ มาแลว
ปเวนป
ครบ ๑ ป
(๑๒ เดือน) ของ
ปที่จะขอพระราช
ปเวนป
ทาน การเลื่อน
๑. ท.ม. – ป.ช. ปเวนป ชั้นตราสายสะพาย
๒. ป.ช. ๓ ป ขอ ม.ว.ม. ตองเวน ๒ ป
๓. ม.ว.ม. ๓ ป ขอ ม.
ป.ช.
๑. ต.ช. – ป.ม. ปเวนป
๒. ป.ม. ๓ ป ขอ ป.ช.
ปเวนป
ปเวนป
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๑๕
บัญชี ๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํารงตําแหนงตาง ๆ
ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ

เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๑.

ประธานรัฐสภา

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ทุกป

๒.

ประธานวุฒิสภา

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ทุกป

๓.

รองประธานสภาผูแทนราษฎร หรือ
รองประธานวุฒิสภา

ป.ช.

ม.ป.ช.

ทุกป

๔.

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

ป.ม.

ม.ป.ช.

ทุกป

๕.

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

ป.ม.

ม.ป.ช.

ทุกป

๖.

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําสภาผูแทนราษฎร หรือประจํา
วุฒิสภา

ท.ม.

ม.ป.ช.

๑. ท.ม. - ม.ว.ม. ทุกป
๒. ม.ว.ม. ๓ ป ขอ ม.ป.ช.

๗.

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา

ท.ม.

ม.ป.ช.

๑. ท.ม. - ป.ช. ปเวนป
๒. ป.ช. ๓ ป ขอ ม.ว.ม.
๓. ม.ว.ม. ๓ ป ขอ ม.ป.ช.

๘.

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา
รองประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา
ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือที่
ปรึกษาประธานวุฒิสภา

ต.ม.

ป.ช.

๑. ต.ม. - ป.ม. ปเวนป
๒. ป.ม. ๓ ป ขอ ป.ช.

๙.

ที่ปรึกษารองประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา

ต.ม.

ท.ช.

ปเวนป

หมายเหตุ

- ลําดับที่ ๘ - ๑๑
ใหขอไดเฉพาะผูที่
ไดรับเงินเดือน
จากงบประมาณ
แผนดิน
- ลําดับที่ ๘ การ
เริ่มตนขอชั้น
สายสะพายจะตอง
ดํารงตําแหนง
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๑๖

ลําดับ

ตําแหนง

๑๐.

๑๒.

เลขานุการประธานรัฐสภา เลขานุการ
รองประธานรัฐสภา เลขานุการประธาน
สภาผูแทนราษฎร หรือเลขานุการ
ประธานวุฒิสภา
เลขานุการรองประธานสภา
ผูแทนราษฎร หรือเลขานุการรอง
ประธาน
วุฒิสภา หรือเลขานุการผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร

๑๓.

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ต.ม.

ท.ช.

ปเวนป

จ.ช.

ท.ม.

ปเวนป

บ.ม.

ท.ช.

ปเวนป

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

บ.ม.

ท.ม.

ปเวนป

๑๔.

ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ

บ.ม.

ต.ม.

ปเวนป

๑๕.

นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ

บ.ม.

จ.ม.

ปเวนป

๑๑.

เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ

หมายเหตุ

ที่ปรึกษาฯ มา
แลวครบ ๑ ป
( ๑๒ เดือน )
ของปที่จะขอ
พระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
สายสะพายจะตอง
เวน ๒ ป
- ลําดับที่ ๑๒-๑๕ ใ
ขอเฉพาะผูได
รับคาตอบแทน
เปนรายเดือนจาก
งบประมาณหมวด
คาตอบแทน
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๑๗
บัญชี ๕
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๑.

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ท.ช.

ม.ป.ช.

ปเวนป

๒.

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ต.ช.

ป.ช.

ปเวนป

๓.

เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ต.ม.

ท.ช.

ปเวนป

๔.

ผูชวยเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

๕.

ประธานที่ปรึกษาผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ต.ช.

ป.ม.

ปเวนป

๖.

ที่ปรึกษาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ต.ม.

ท.ช.

ปเวนป

๗.

เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร

บ.ม.

จ.ช.

ปเวนป

๘.

เลขานุการรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร

บ.ม.

จ.ช.

ปเวนป

หมายเหตุ

- ลําดับที่ ๓ – ๘ ให
ขอเฉพาะผูที่ไดรับ
เงินเดือน ตาม
กฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการ
การเมืองกรุงเทพ
มหานคร
- ลําดับที่ ๕ การ
เริ่มตนขอชั้นสาย
สะพาย จะตอง
ดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษาฯ มาครบ
ครบ๑ ป
(๑๒ เดือน) ของ
ปที่จะขอ
พระราชทาน
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๑๘
บัญชี ๖
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ต.ช.

ป.ม.

ปเวนป

๒.

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร

ต.ม.

ท.ช.

ปเวนป

๓.

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

จ.ม.

ท.ช.

ปเวนป

๔.

ประธานสภาเขตกรุงเทพมหานคร

บ.ช.

ท.ม.

ปเวนป

๕.

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

บ.ม.

ท.ม.

ปเวนป

หมายเหตุ
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๑๙
บัญชี ๗
การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอื่น

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

ระดับ ๑

ร.ง.ม.

ร.ท.ช.

๒.

ระดับ ๒

บ.ม.

บ.ช.

๓.

ระดับ ๓
-------------------ระดับ ๔

จ.ม.

จ.ช.

๔.

ระดับ ๕
--------------------ระดับ ๖

ต.ม.

ต.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
- ขอพระราชทานได
เฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น

หมายเหตุ

๑. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม
เขารับราชการจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
๑. เริ่มขอพระราช ทาน
พระชนมพรรษาของปที่
บ.ม.
จะขอพระราชทานไมนอย
๒. ดํารงตําแหนงระดับ
กวา ๖๐ วัน
๒ มาแลว ไมนอยกวา ๕
๒. ลําดับ ๒ - ๕ ซึ่ง
ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
กําหนดระยะเวลาเลื่อน
ชั้นตรา ๕ ป หมายถึง
ตอง ดํารงตําแหนงใน
๑. ดํารงตําแหนงระดับ ๓
ระดับนั้น ๆ รวมเปนเวลา
หรือ ระดับ ๔ เริ่มขอ
ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
พระราชทาน จ.ม.
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
๒. ดํารงตําแหนงระดับ
พระชนมพรรษา ของปที่
๓ และหรือ ระดับ ๔
จะขอพระราชทานไมนอย
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
กวา ๖๐ วัน
บริบูรณ ขอ จ.ช.
๑. ดํารงตําแหนงระดับ ๕
หรือ ระดับ ๖ เริ่มขอ
พระราชทาน ต.ม.
๒. ดํารงตําแหนงระดับ
๕ และหรือ ระดับ ๖
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ต.ช.
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๒๐
ลําดับ

ตําแหนง

๕.

ระดับ ๗
--------------------ระดับ ๘

๖.

๗.

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

ท.ม.

ท.ช.

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

ระดับ ๘

-

ป.ม.

๑. ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น
ของระดับ ๘
๒. ดํารงตําแหนงบังคับ
บัญชา
๓. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป บริบูรณ
ขอ ป.ม.
๔. ใหขอไดในปกอนปที่
จะเกษียณอายุราชการ
หรือในปที่เกษียณอายุ
ราชการเทานั้น

ระดับ ๙

-

ม.ว.ม.

๑. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป บริบูรณ
ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป บริบูรณ
ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป บริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้น อีก ๑
ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณี ลาออก

หมายเหตุ

- ลําดับ ๗ - ๙ การขอ
กรณีปที่เกษียณอายุ
ราชการ ตามขอ ๔ หรือ
ขอ ๕ แลว แตกรณี ใหขอ
ปติดกันได
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๒๑

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๘.

ระดับ ๑๐

-

ม.ป.ช.

๑. ใหเลื่อนชั้นตราได
ตามลําดับทุกป จนถึง
ชั้น ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป บริบูรณ
ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป บริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป บริบูรณ
ขอ ม.ป.ช.
๕. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้น อีก ๑
ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณี ลาออก

๙.

ระดับ ๑๑

-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป บริบูรณ
ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป บริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป บริบูรณ
ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้นอีก ๑
ชั้นตรา เวนกรณี ลาออก

หมายเหตุ

84

๒๒
บัญชี ๘
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร

ลําดับ

ยศ

เงื่อนไขและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ระยะเวลาการเลื่อน
ที่ขอพระราชทาน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี

ร.ง.ม.

-

๒.

สิบโท จาโท จาอากาศโท

ร.ง.ช.

-

๓.

สิบเอก จาเอก จาอากาศเอก

ร.ท.ม.

-

๔.

- จาสิบตรี พันจาตรี พันจาอากาศตรี
- จาสิบโท พันจาโท พันจาอากาศโท
- จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก

ร.ท.ช.

๕.

จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ
พันจาเอกพิเศษ
พันจาอากาศเอกพิเศษ

ร.ท.ช.

จ.ม.

๖.

รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
เงินเดือนระดับ น. ๑ ชั้น ๑-๒

บ.ม.

บ.ช.

หมายเหตุ

- ขอพระราชทานได
เฉพาะกรณีพิเศษ
เทานั้น

๑. ตองมีระยะเวลารับ
ราชการติดตอกันมาแลว
ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มเขารับ
ราชการจนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
๑. เริ่มขอพระราชทาน ของปที่จะขอพระราช
ทานไมนอยกวา ๖๐ วัน
ร.ท.ช.
๒. ได ร.ท.ช. มาแลวไม ผูสําเร็จการศึกษา จาก
นอย กวา ๕ ปบริบูรณ โรงเรียนทหาร ใหนับ
เวลาราชการตั้งแตวันขึ้น
ขอ บ.ม.
๓. ได บ.ม. มาแลวไม ทะเบียนทหารกอง
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ ประจําการในระหวางที่
กําลังศึกษาอยูใน
ขอ บ.ช.
๔. ได บ.ช. มาแลวไม โรงเรียน
๒. ลําดับ ๖ ซึ่ง
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
กําหนดระยะเวลา เลื่อน
ขอ จ.ม.
ชั้นตรา ๕ ป หมายถึง
ตองดํารงตําแหนง ใน
ระดับนั้น ๆ รวมเปน
เวลา
๑. เริ่มขอพระราชทาน
บ.ม.
๒. ดํารงตําแหนง
รอยตรี เรือตรี เรือ
อากาศตรี เงินเดือน
ระดับ น. ๑ ชั้น ๑ - ๒
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ บ.ช.

ไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่
จะขอพระราชทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน
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๒๓

ลําดับ

ยศ

๗.

รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
เงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๓ ขึ้นไป หรือ
-------------------------------------------รอยโท เรือโท เรืออากาศโท

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

จ.ม.

-

๘.

รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก

จ.ช.

-

๙.

พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี

ต.ม.

-

๑๐.

พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท

ต.ช.

-

๑๑.

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก

ท.ม.

-

ท.ช.

-

๑๒.

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

๑๓.

หมายเหตุ

๓. เกณฑการขอ
พระราชทานที่
กําหนดไวตาม
ชั้นยศใหรวมถึง
วาที่ยศนั้น ๆ ดวย

๑. ไดรับเงินเดือนเต็ม
ขั้นของพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศ
เอก อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอก
พิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ
๒. ดํารงตําแหนงบังคับ
บัญชา
๓. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป บริบูรณ
ขอ ป.ม.
๔. ใหขอไดในปกอนที่
เกษียณอายุราชการ
หรือในปที่เกษียณอายุ
ราชการเทานั้น
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๒๔

ลําดับ

ยศ

๑๔.

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ
- เงินเดือนขั้นตนของพลตรี, พลเรือ
ตรี, พลอากาศตรี
- ดํารงตําแหนงรองเจากรม
รองผูบัญชาการกองพล
รองผูบัญชาการกองเรือ และ
รองผูบัญชาการกองพลบิน หรือ
ตําแหนง ที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่ง
เทียบเทากับตําแหนงดังกลาวและ
เปนตําแหนงคุมกําลัง ตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด

๑๕.

พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ท.ช.

ป.ม.

- ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.

-

ม.ว.ม.

๑. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช.มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตรา แตไมเกิน
ป.ช. เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

- ลําดับ ๑๕ ๑๗ การขอกรณี ปที่
เกษียณอายุราชการ
ตาม ขอ ๔ ใหขอป
ติดกันได
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๒๕

ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑๖.

พลโท พลเรือโท พลอากาศโท

-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตราแตไมเกิน
ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก

๑๗.

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก

-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตรา เวนกรณี
ลาออก

หมายเหตุ
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๒๖
บัญชี ๙
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ

ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

สิบตํารวจตรี

ร.ง.ม.

-

๒.

สิบตํารวจโท

ร.ง.ช.

-

๓.

สิบตํารวจเอก

ร.ท.ม.

-

๔.

- จาสิบตํารวจ

ร.ท.ช.

๕.

- จาสิบตํารวจ อัตราเงินเดือน
จาสิบตํารวจพิเศษ
- นายดาบตํารวจ

ร.ท.ช.

จ.ม.

๖.

รอยตํารวจตรี
เงินเดือนระดับ ส.๑ ชั้น ๑-๒

บ.ม.

บ.ช.

หมายเหตุ

๑. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกันมา
แลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ นับตั้งแตเขารับ
ราชการจนถึงวันกอนวัน
๑. เริ่มขอพระราชทาน พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่จะ
ร.ท.ช.
๒. ได ร.ท.ช. มาแลวไม ขอพระราชทานไมนอย
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ กวา ๖๐ วัน สวน
ผูสําเร็จการศึกษาจาก
ขอ บ.ม.
๓. ได บ.ม. มาแลวไม โรงเรียนตํารวจใหนับ
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ เวลาราชการตั้งแตวัน
เริ่มเขารับราชการตํารวจ
ขอ บ.ช.
๔. ได บ.ช. มาแลวไม ในระหวางที่กําลังศึกษา
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ อยูในโรงเรียน
๒. ลําดับ ๖ ซึ่ง
ขอ จ.ม.
กําหนดระยะเวลาการ
๑. เริ่มขอพระราชทาน เลื่อนชั้นตรา ๕ ป
บ.ม.
หมายถึงตองดํารง
๒. ดํารงตําแหนง รอย ตําแหนงในระดับนั้น ๆ
ตํารวจตรี เงินเดือน
รวมเปนเวลาไมนอย
ระดับ ส. ๑ ชั้น ๑-๒
กวา ๕ ปบริบูรณ กอน
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป วันพระราชพิธีเฉลิม
บริบูรณ ขอ บ.ช.
- ขอพระราชทานได
เฉพาะกรณีพิเศษ
เทานั้น
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๒๗

ลําดับ
๗.

ยศ
รอยตํารวจตรี
เงินเดือนระดับ ส. ๑ ชั้น ๓
ขึ้นไป หรือ
----------------------------------รอยตํารวจโท

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

จ.ม.

-

๘.

รอยตํารวจเอก

จ.ช.

-

๙.

พันตํารวจตรี

ต.ม.

-

๑๐.

พันตํารวจโท

ต.ช.

-

๑๑.

พันตํารวจเอก

ท.ม.

-

๑๒.

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือน พันตํารวจเอก
พิเศษ

ท.ช.

-

๑๓.

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือน พันตํารวจเอกพิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

หมายเหตุ

พระชนมพรรษาของปที่
จะขอพระราชทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน
๓. เกณฑการขอ
พระราชทานที่กําหนด
ไวตามชั้นยศ ใหรวมถึง
วาที่ยศนั้น ๆ ดวย

๑. ไดรับเงินเดือนเต็ม
ขั้นของพันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือน
พันตํารวจเอกพิเศษ
๒. ดํารงตําแหนงบังคับ
บัญชา
๓. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
๔. ใหขอไดในปกอนปที่
เกษียณอายุราชการ
หรือในปที่เกษียณอายุ
ราชการเทานั้น

- ลําดับ ๑๔-๑๖ การ
ขอ กรณีปที่เกษียณ
อายุราชการตามขอ ๔
ใหขอปติดกันได
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๒๘

ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑๔.

พลตํารวจตรี

-

ม.ว.ม.

๑. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตราแตไมเกิน
เกิน ป.ช. เวนกรณี
ลาออก

๑๕.

พลตํารวจโท

-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลว
ไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตราแตไมเกิน
ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ
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๒๙

ลําดับ
๑๖.

ยศ
พลตํารวจเอก

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลว
ไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตรา เวนกรณี
ลาออก

หมายเหตุ
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๓๐
บัญชี ๑๐
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตุลาการ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

ขาราชการตุลาการ ชั้น ๑

ต.ม.

ต.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ได ต.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ต.ช.

๒.

ขาราชการตุลาการ ชั้น ๒

ต.ช.

ท.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ช.
๒. ได ต.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ท.ม.

๓.

ขาราชการตุลาการ ชั้น ๓

ท.ม.

ม.ว.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ม.
๒. ได ท.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ท.ช.
๓. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
๔. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๕. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.

หมายเหตุ
๑. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกันมา
แลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม
เขารับราชการจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่
จะขอพระราชทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน
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๓๑

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๔.

ขาราชการตุลาการ ชั้น ๔ - ๖

ท.ช.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
๓. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๔. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๕. ได ม.ว.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ม.ป.ช.

๕.

ขาราชการตุลาการชั้น ๗ ขึ้นไป

-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลว
ไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ
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๓๒
บัญชี ๑๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการอัยการ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

ขาราชการอัยการ ชั้น ๑

ต.ม.

ต.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ได ต.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ต.ช.

๒.

ขาราชการอัยการ ชั้น ๒

ต.ช.

ท.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ช.
๒. ได ต.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ท.ม.

๓.

ขาราชการอัยการ ชั้น ๓

ท.ม.

ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ม.
๒. ได ท.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ท.ช.
๓. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
๔. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.

หมายเหตุ
- ตองมีระยะเวลารับ
ราชการติดตอกันมาแลว
ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มเขารับ
ราชการ จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่
จะขอพระราชทานไม
ไมนอยกวา ๖๐ วัน
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๓๓

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๔.

ขาราชการอัยการ ชั้น ๔

ท.ช.

ม.ว.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
๓. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๔. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.

๕.

ขาราชการอัยการ ชั้น ๕ - ๖

ท.ช.

ม.ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒. ได ท.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
๓. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๔. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๕. ได ม.ว.ม. มาแลว
ไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ
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๓๔

ลําดับ
๖.

ตําแหนง
ขาราชการอัยการ ชั้น ๗ ขึ้นไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลว
ไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ
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๓๕
บัญชี ๑๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

กรรมการสุขาภิบาล

ร.ง.ม.

ร.ง.ช.

๒.

สมาชิกสภาเมืองพัทยา

บ.ม.

ต.ช.

๓.

สมาชิกสภาเทศบาลนคร,
เมือง, ตําบลและเทศมนตรี

บ.ม.

ต.ช.

๔.

สมาชิกสภาจังหวัด

บ.ม.

ต.ช.

๕.

นายกเทศบาลตําบล

จ.ม.

ต.ช.

๖.

นายกเทศบาลเมือง

จ.ม.

ท.ม.

๗.

นายกเทศบาลนคร

จ.ม.

ท.ช.

๘.

นายกเมืองพัทยา

จ.ม.

ท.ช.

๙.

ประธานสภาเทศบาลตําบล

จ.ม.

ต.ช.

๑๐.

ประธานสภาเทศบาลเมือง

จ.ม.

ท.ม.

๑๑.

ประธานสภาเทศบาลนคร

จ.ม.

ท.ช.

๑๒.

ประธานสภาจังหวัด

จ.ม.

ท.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ตามตําแหนง
๒. ขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตราตามลําดับ
ชั้นตรา โดยเวน
ระยะเวลา
๒.๑ ดํารงตําแหนง
ลําดับ ๑-๑๒ ตําแหนง
ใดตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนงตอเนื่อง
กันเปนเวลาไมนอยกวา
๓ ปบริบูรณ
๒.๒ ดํารงตําแหนง
ลําดับ ๑-๑๒ ตําแหนง
ใดตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนงมาแลวมี
เวลารวมกันไมนอยกวา
๕ ป บริบูรณ

หมายเหตุ
- ตองดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึง่ หรือหลาย
ตําแหนงติดตอกันมา
ไมนอยกวา ๓ ป บริบูรณ
หรือไดดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึง่ หรือหลาย
ตําแหนงมาแลว มีเวลา
รวมกันไมนอยกวา ๕ ป
ปบริบูรณ นับแตวันที่ได
ดํารงตําแหนง จนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่
จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา ๖๐ วัน
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๓๖
บัญชี ๑๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

ลําดับ

ตําแหนง

๑.

แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน
หรือผูชวยผูใหญบาน กรรมการ
สภาตําบลผูทรงคุณวุฒิ

ร.ง.ม.

ร.ท.ช.

๒.

ผูใหญบาน

ร.ง.ม.

บ.ช.

๓.

กํานัน

ร.ท.ม.

จ.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ตามตําแหนง
๒. ขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตราตามลําดับ
ชั้นตราโดยเวน
ระยะเวลา
๒.๑ ดํารงตําแหนง
ลําดับ ๑ - ๓ ตําแหนง
ใดตําแหนงหนึ่ง หรือ
หลายตําแหนงตอเนื่อง
กันมาเปนเวลาไมนอย
กวา ๓ ปบริบูรณ
๒.๒ ดํารงตําแหนง
ลําดับ ๑ - ๓ ตําแหนง
ใดตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนงมาแลวมี
เวลารวมกันไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ

หมายเหตุ
- ตองดํารงตําแหนง
ใดตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนงติดตอ
กันมาไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ หรือไดดํารง
ตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่งหรือหลายตําแหนง
มาแลวมีเวลารวมกันไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
นับแตวันที่ไดดํารง
ตําแหนงจนถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา ๖๐ วัน
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๓๗
บัญชี ๑๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการของรัฐ หรือ
พนักงานหนวยงานอืน่ ของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอื่น ๆ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

หัวหนาแผนก

บ.ม.

จ.ม.

๒.

ผูอํานวยการกองหรือ
หัวหนากอง
ผูชวยผูวาการ ผูชวย ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการฝาย หรือ
หัวหนาฝาย
รองผูวาการ รองผูอํานวยการ
หรือผูดํารงตําแหนงรองผูบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น
ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือ
ผูดํารงตําแหนง ผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจนั้น

บ.ช.

จ.ช.

จ.ม.

ต.ม.

จ.ช.

ท.ช.

ต.ม.

ป.ม.

๓.

๔.

๕.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ตามตําแหนง
๒. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตรา เวน
ระยะเวลาไมนอยกวา
๕ ป
บริบูรณ ตามลําดับถึง
เกณฑ ชั้นสูงสุดของ
ตําแหนง
๓. ลําดับที่ ๕ ได ท.ช.
๓ ป ขอ ป.ม.

หมายเหตุ
๑. ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมาเปนเวลาไม
นอยกวา ๘ ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราช
ทานไมนอยกวา ๖๐ วัน
๒. จะตองดํารง
ตําแหนงหัวหนาแผนก
หรือตําแหนงเทียบเทา
ซึ่งเปนตําแหนงบังคับ
บัญชา หรือ ผูปกครอง
ขึ้นไป
๓. หัวหนาแผนกเริ่ม
ขอพระราชทานตอง
ดํารงตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
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๓๘
บัญชี ๑๕
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกลูกจางประจํา

ลําดับ

ตําแหนง

๑.

ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินคาจาง
ตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ
ขาราชการพลเรือนระดับ ๓ แตไม
ถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือน ระดับ ๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
บ.ม.

จ.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
บ.ม.
๒. ได บ.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ บ.ช.
๓. ได บ.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ จ.ม.

หมายเหตุ
๑. ตองปฏิบตั ิงาน
ติดตอกันมาเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๘
ปบริบูรณ นับตั้งแตวัน
เริ่มจางจนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
ปที่จะขอพระราชทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน
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๓๙
๒.

ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับคาจางตั้งแต
อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ
ขาราชการพลเรือน ระดับ ๖ ขึ้นไป

บ.ช.

จ.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
บ.ช.
๒. ได บ.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ จ.ม.
๓. ได จ.ม. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ จ.ช.

๒. ตองเปน
ลูกจางประจําของสวน
ราชการ ตามระเบียบ
กระทรวง
การคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวน
ราชการ และหมายความ
รวมถึง
ลูกจางประจําของ
ราชการสวนทองถิ่น
เมือง พัทยา และ
กรุงเทพมหานคร
แตไมหมายความถึง
ลูกจางเงินทุนหมุนเวียน
๓. ตองเปน
ลูกจางประจําที่มีชื่อและ
ลักษณะงานเปนลูกจาง
โดยตรงหมวดฝมือ หรือ
ลูกจางประจําที่มีชื่อ
และลักษณะเหมือน
ขาราชการ
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๔๐
บัญชี ๑๖
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

หมายเหตุ

๑.

ดะโตะยุติธรรม

ต.ช.

ท.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ช.
๒. ได ต.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ท.ม.

- ตองดํารงตําแหนง
ดะโตะยุติธรรม
ติดตอกันมา แลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันที่
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ ใหดํารง
ตําแหนงจนถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่จะ
ขอพระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน

๒.

ผูพิพากษาสมทบ

จ.ม.

ต.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. เลื่อนตามลําดับชั้น
ตราโดยมีระยะเวลา
ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาสมทบใน
การขอพระราชทานแต
ละชั้นตราไมนอยกวา
๔ ปบริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่
จะขอพระราชทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน

- ตองดํารงตําแหนงผู
พิพากษาสมทบมาเปน
เวลารวมกันไมนอยกวา
๔ ปบริบูรณ นับตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ ใหดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราช
พิธีเฉลิมชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา
๖๐ วัน
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๔๑
บัญชี ๑๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกเจาหนาที่สภากาชาดไทย

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

ระดับ ๑

ร.ง.ช.

ร.ท.ช.

- ขอพระราชทานได
เฉพาะกรณีพิเศษ
เทานั้น

๒.

ระดับ ๒

บ.ม.

บ.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
บ.ม.
๒. ดํารงตําแหนงระดับ
๒ มาแลวไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ ขอ บ.ช.

๓.

ระดับ ๓
--------------------ระดับ ๔

จ.ม.

จ.ช.

๑. ดํารงตําแหนงระดับ
๓ หรือ ระดับ ๔ เริ่มขอ
พระราชทาน จ.ม.
๒. ดํารงตําแหนงระดับ
๓ และหรือระดับ ๔
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ จ.ช.

๔.

ระดับ ๕
--------------------ระดับ ๖

ต.ม.

ต.ช.

๑. ดํารงตําแหนงระดับ
๕ หรือ ระดับ ๖ เริ่มขอ
พระราชทาน ต.ม.
๒. ดํารงตําแหนงระดับ
๕ และหรือระดับ ๖
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ต.ช.

หมายเหตุ
๑. ตองปฏิบัติงานติดตอ
กันมาเปนเวลาไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวัน
เริ่มจางจนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนม
พรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา
๖๐ วัน
๒. ลําดับ ๒ - ๕ ซึ่ง
กําหนดระยะเวลาเลื่อนชั้น
ตรา ๕ ป หมายถึงตองดํารง
ตําแหนงในระดับนั้น ๆ
รวมเปนเวลาไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนม
พรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา
๖๐ วัน
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๔๒

ลําดับ
๕.

ตําแหนง
ระดับ ๗ - ๑๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ท.ม.

ท.ช.

๑. ดํารงตําแหนงระดับ
๗ หรือ ระดับ ๘ หรือ
ระดับ ๙ หรือระดับ ๑๐
เริ่มขอพระราชทาน
ท.ม.
๒. ดํารงตําแหนงระดับ
๗ และหรือระดับ ๘
และหรือระดับ ๙ และ
หรือระดับ ๑๐ มาแลว
ไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ท.ช.

หมายเหตุ
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๔๓
บัญชี ๑๘
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ผูดํารงตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

๖.

ประจําแผนก หรือ
ตําแหนงเทียบเทา
หัวหนาแผนก หรือ
ตําแหนงเทียบเทา
ผูชวยศาสตราจารย หรือ อาจารย

บ.ม.

จ.ช.

บ.ช.

ต.ม.

จ.ม.

ต.ช.

- ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี
รองผูอํานวยการศูนย
รองผูอํานวยการสถาบัน
หัวหนาภาควิชา หรือ
ตําแหนงเทียบเทา
- รองศาสตราจารย
- รองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการศูนย หรือ
ตําแหนงเทียบเทา
- ศาสตราจารย
อธิการบดี หรือ
ตําแหนงเทียบเทา

จ.ช.

ท.ม.

ต.ม.

ท.ช.

ต.ช.

ป.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทาน
ตามตําแหนง
๒. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตราเวน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๕
ป
บริบูรณ ตามลําดับ จนถึง
เกณฑชั้นสูงสุดของ
ตําแหนง

หมายเหตุ
- ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมาเปนเวลาไม
นอย
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มจางจน
ถึงวันกอนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนม
พรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน
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๔๔
บัญชี ๑๙
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๑.

ราชบัณฑิต

บ.ม.

ม.ป.ช.

๑. ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ครั้งหลังสุดมาแลวไม
นอยกวา ๕ ป
๒. นับระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในตําแหนง
กรรมการมาแลวไมนอย
กวา ๒ ป
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้น
ตรา ตามลําดับ ม.ป.ช.
เวนชั้นตราละ ๕ ป

๒.

กรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง

บ.ม.

ม.ป.ช.

๑. ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ครั้งหลังสุดมาแลวไม
นอยกวา ๕ ป
๒. นับระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในตําแหนง
กรรมการมาแลวไมนอย
กวา ๒ ป
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้น
ตรา ตามลําดับ ม.ป.ช.
เวนชั้นตราละ ๕ ป

หมายเหตุ
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๔๕

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๓.

อนุกรรมการในคณะกรรมการ
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งตามกฎหมาย

บ.ม.

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
๑. ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ครั้งหลังสุดมาแลวไม
นอยกวา ๕ ป
๒. นับเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหนงอนุกรรมการ
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป
๓. ระยะเวลาเลื่อนชั้น
ตรา ตามลําดับ
๓.๑ ตั้งแต บ.ม.-ป.ม.
ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา ๆ
ละ ๕ ป
๓.๒ ตั้งแต ป.ม.-ม.ว.
ม. ระยะเวลาเลื่อนชั้น
ตรา ๆ ละ ๘ ป
๓.๓ ตั้งแต ม.ว.ม.-ม.
ป.ช. ระยะเวลาเลื่อนชั้น
ตรา ๑๐ ป

หมายเหตุ
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๔๖
บัญชี ๒๐
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.

เอกอัครราชทูต
อัครราชทูต
อุปทูต
อัครราชทูตที่ปรึกษาประจําสถาน
เอกอัครราชทูต
ที่ปรึกษาประจําสถาน
เอกอัครราชทูต
เลขานุการเอก
เลขานุการโท
เลขานุการตรี
เจาหนาที่ ขารัฐการ หรือ
ขาราชการของรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศ
กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
กงสุลกิตติมศักดิ์
รองกงสุลกิตติมศักดิ์

ป.ช.
ป.ม.
ท.ช.
ท.ช.

-

ท.ม.

-

ต.ช.
จ.ช.
บ.ช.
บ.ม.

ป.ช.

ต.ม.
จ.ม.
บ.ช.

-

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
ลําดับที่ ๑ - ๘
๑. เปนผูแทนทางการทูต
ของตางประเทศ
๒. รับตําแหนงประจํา
ประเทศไทยไมนอยกวา
๒ ป และใกลจะพน
ตําแหนงไป เวนแตผูแทน
ทางการทูตฝายทหารจะมี
เวลาอยูในตําแหนงนอย
กวา ๒ ป แตไมนอยกวา
๑ ป จะดําเนินการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณให
ก็ได
ลําดับที่ ๙
- เปนหนาที่ของกระทรวง
ทบวง กรม เกี่ยวของมาก
ที่สุดพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน โดยขอให
กระทรวงการตางประเทศ
พิจารณาความเหมาะสม
ของชั้นตรากอนเสนอขอ
พระราชทานไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลําดับที่ ๑๐ - ๑๒
๑. เปนกงสุลกิตติมศักดิ์
ไทยปฏิบัติงานดีเดนหรือ
กระทําความดีความชอบ
เปนประโยชนยิ่งแกทาง
ราชการไทยและ
ประเทศไทย

หมายเหตุ
- ลําดับ ๑ - ๘
หมายถึงผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาดวยการขอ
พระราชทานใหเปนหนาที่
ของกระทรวงการ
ตางประเทศ
- กรณีชาวตางประเทศ
รับราชการไทยหรือเปน
ลูกจางรัฐบาลไทยใหถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
ระเบียบวาดวย
ขาราชการไทย การขอ
พระราชทานใหเปน
หนาที่ของกระทรวง
ทบวง
กรม ที่เกี่ยวของ
- กรณีเปนผูแทนทางการ
ทูตฝายทหาร ซึ่งมียศ
ทหารใหถือปฏิบตั ิโดย
อนุโลมตามระเบียบ
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๔๗

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
๑. ดํารงตําแหนงกงสุล
กิตติมศักดิ์ไทยมาแลวไม
นอยกวา ๕ ป
๒. กรณีที่กระทรวงการ
ตางประเทศเห็นควรเสนอ
ขอพระราชทานเลื่อนชั้น
ตราเลื่อนชั้นตรา ใหเปน
พิเศษ จากชั้นตราที่
กําหนดไวในบัญชีนี้ ตอง
เวนระยะเวลาไมนอยกวา
๕ ป และใหขอ
พระราชทานเลื่อนอีก ๑
ชั้นตราจากที่เคยไดรับ
พระราชทานครั้งสุดทาย

หมายเหตุ

วาดวยการขอพระราช
ทานเครื่องราช ฯ สําหรับ
ขาราชการไทยโดย
อนุโลมและพิจารณา
ความดีความชอบตอ
ราชการไทย ประกอบ
ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจ
และการขอพระราชทาน
ของกระทรวงกลาโหม
โดยใหกระทรวงการตาง
ประเทศพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของชั้น
ตราที่กระทรวงกลาโหม
เสนอขอพระราชทาน
กอน
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๔๘
บัญชี ๒๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก คูสมรสองคมนตรี

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๑.

ประธานองคมนตรี

ป.ม.

ม.ว.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ป.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ
ถึง ม.ว.ม.

๒.

องคมนตรี

ท.ช.

ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ
ถึง ป.ช.

หมายเหตุ
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๔๙
บัญชี ๒๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก คูสมรสรัฐมนตรี

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๑.

นายกรัฐมนตรี

ท.ช.

ม.ว.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ
ถึง ม.ว.ม.

๒.

รองนายกรัฐมนตรี

ท.ช.

ม.ว.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ
ถึง ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป บริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.

๓.

รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวง
หรือรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี

ต.ช.

ม.ว.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ
ถึง ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป บริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.

๔.

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง หรือ
ทบวง

ต.ม.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ
ถึง ป.ม.

หมายเหตุ
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๕๐
บัญชี ๒๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก คูสมรสสมาชิกรัฐสภา (บางตําแหนง)

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๑.

ประธานรัฐสภา

ท.ช.

ม.ว.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ
ถึง ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป บริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.

๒.

ประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา

ท.ช.

ม.ว.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ
ถึง ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป บริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.

๓.

รองประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือรองประธานวุฒิสภา

ต.ม.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดทุกปตามลําดับ
ถึง ป.ม.

หมายเหตุ
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๕๑
บัญชี ๒๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก คูสมรสผูดํารงตําแหนง
๒๔.๑ คูสมรสสมาชิกรัฐสภา

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา

บ.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน
บ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.

๒๔.๒ คูสมรสขาราชการชัน้ ผูใหญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๑.

ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา

ต.ม.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราไดปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.
๓. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป ตอง
เวน ๒ ป ตามลําดับถึง
ป.ม.

๒.

รองปลัดกระทรวง รองปลัดทบวง
หรือรองหัวหนาสวนราชการ ตาม
ขอ ๑

จ.ม.

ท.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.

หมายเหตุ

114

๕๒

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๓.

อธิบดี หัวหนาสวนราชการ ที่มี
ฐานะเปนกรม หรือเทียบเทา

จ.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.

๒๔.๓ คูสมรสขาราชการทหารชั้นผูใหญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๑.

นายทหารยศพลเอก พลเรือเอก พล
อากาศเอก ที่ดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการเหลาทัพ

ต.ม.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.
๓. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม.ขึ้นไป ตอง
เวน ๒ ป ตามลําดับถึง
ป.ม.

๒.

นายทหารยศพลเอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก ที่ดํารงตําแหนง ซึ่ง
มีลักษณะเปนการบังคับบัญชา
ตามกฎหมาย

จ.ม.

ท.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.
๓. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป ตอง
เวน ๒ ป ขอ ท.ช.

หมายเหตุ
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๕๓

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๓.

นายทหารยศพลโท พลเรือโท
พลอากาศโท ที่ดํารงตําแหนงซึ่งมี
ลักษณะเปนการบังคับบัญชาตาม
กฎหมาย

จ.ม.

ท.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.

๔.

นายทหารยศพลตรี พลเรือตรี พล
อากาศตรี ที่ดํารงตําแหนงเจากรม

บ.ช.

ต.ช.

๑. เริ่มตนขอพระราชทาน
บ.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ต.ช.

หมายเหตุ

๒๔.๔ คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

อธิบดีกรมตํารวจ

ต.ม.

ป.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.
๓. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป
ตองเวน ๒ ป ตามลําดับ
ถึง ป.ม.

หมายเหตุ

116

๕๔

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๒.

พลตํารวจเอก ที่ดํารงตําแหนง ซึ่งมี
ลักษณะเปนการบังคับบัญชาตาม
กฎหมาย

จ.ม.

ท.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.
๓. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป ตอง
เวน ๒ ป ขอ ท.ช.

๓.

พลตํารวจโท ที่ดํารงตําแหนงซึ่งมี
ลักษณะเปนการบังคับบัญชาตาม
กฎหมาย

จ.ม.

ท.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.

หมายเหตุ

๒๔.๕ คูสมรสขาราชการตุลาการ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑.

ประธานศาลฎีกา

ท.ช.

ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทาน
ท.ช.
๒. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตรา ตองเวน ๒
ป ตามลําดับถึง ป.ช.

หมายเหตุ
- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
อาจขอในฐานะ
ปลัดกระทรวง หรือชั้น
ของตุลาการก็ได
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๕๕

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๒.

อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ
รองประธานศาลฎีกา หรือ อธิบดี
ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค

ต.ม.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ขอพระ
๓. ราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดปเวนป ตามลําดับถึง
ท.ม.
๔. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป
ตองเวน ๒ ป ตามลําดับ
ถึง ป.ม.

๓.

อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือ
รองอธิบดีผูพิพากษา ศาลอุทธรณ
หรือรองอธิบดี ผูพิพากษาศาล
อุทธรณภาค

จ.ม.

ท.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.
๓. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไป ตอง
เวน ๒ ป ขอ ท.ช.

๔.

อธิบดีผูพิพากษาภาค รองอธิบดี
ผู พิพากษาภาค หรือ รองอธิบดี
ผูพิพากษาศาลชั้นตน

จ.ม.

ท.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.

๕.

ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด

บ.ช.

ต.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
บ.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ต.ช.

หมายเหตุ
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๕๖

๒๔.๖ คูสมรสขาราชการอัยการ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา

๑.

อัยการสูงสุด

ต.ม.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.
๓. การขอพระราชทาน
ตั้งแตชั้น ท.ม. ขึ้นไปตอง
เวน ๒ ป ตามลําดับถึง
ป.ม.

๒.

รองอัยการสูงสุด

จ.ม.

ท.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ท.ม.

๓.

อัยการพิเศษฝาย หรืออัยการพิเศษ
ประจําเขต

บ.ช.

ต.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
บ.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตราได ปเวนป
ตามลําดับถึง ต.ช.

หมายเหตุ
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บัญชี 15
การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจา
ลาดับ

ตาแหน่ง

1

ลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับเงิน
ค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือน
ขั้นต่าของข้าราชการ
พลเรือน ระดับ 3 แต่ไม่ถึง
ขั้นต่าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6
ลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือน
ขั้นต่าของข้าราชการพล
เรือน ระดับ 6 ขึ้นไป

2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เลื่อนได้
เริ่มต้นขอ
ถึง
บ.ม.
จ.ม.

บ.ช.

จ.ช.

เงื่อนไข
และ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.

หมายเหตุ
1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อย
กว่า 60 วัน
2. ต้องเป็นลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ และ
หมายความรวมถึงลูกจ้างประจา
ของราชการส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา
และกรุงเทพมหานครแต่ไม่
หมายความถึงลูกจ้างเงินทุน
หมุนเวียน
3. ต้องเป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อและ
ลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรง
หมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจาที่มี
ชื่อ และลักษณะเหมือนข้าราชการ
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บัญชี 32
การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานราชการ
ลาดับ

ตาแหน่ง

1

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริการ
- กลุ่มงานเทคนิค

2

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

4

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญ
เฉพาะ

5

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไข
ที่ขอพระราชทาน
และ
เลื่อนได้
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ
ถึง
บ.ม.
จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
บ.ช.
ต.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
จ.ม.
ต.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
3. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
4. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
จ.ช.
ท.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
3. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
4. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
ต.ม.
ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
3. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
4. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.

หมายเหตุ
1. ลาดับ 1 – 4 ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่จะขอ พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. ลาดับ 5 – 7 ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่จะขอ พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ต้องเป็นพนักงานราชการ ตาม
สัญญาจ้างของส่วนราชการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและ
ลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่า
กับลูกจ้างประจาหมวดฝีมือขึ้นไป ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
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ตาแหน่ง

6

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ

7

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไข
ที่ขอพระราชทาน
และ
เลื่อนได้
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ
ถึง
ต.ช.
ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
3. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
ท.ม.
ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.

หมายเหตุ
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บัญชี 41
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง

ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

บ.ม.

จ.ช.

2

ระดับชํานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

3

ระดับอาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.

4

ระดับทักษะพิเศษ

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.

หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
รับราชการติดตอกัน
2. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา
มาแลวไมนอยกวา
ของระดับชํานาญงาน และ
5 ปบริบูรณ นับตั้งแต
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช.
วันเริม่ เขารับราชการ
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
จนถึงวันกอนวัน
ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม.
พระราชพิธี
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
ของระดับชํานาญงาน และ
พระราชทาน
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
ไมนอยกวา 60 วัน
10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช.
2. ลําดับ 4, 8 - 10
และ 12 - 15
การขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ 4 หรือขอ 5
แลวแตกรณี
ใหขอปติดกันได
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

5

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ

ต.ม.

-

6

ระดับชํานาญการ

ต.ช.

ท.ช.

7

ระดับชํานาญการพิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

8

ระดับเชี่ยวชาญ

-

ม.ว.ม.

9

ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
13,000 บาท

-

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษ ขอ ท.ม.
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก
1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ
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ลําดับ
10

ระดับตําแหนง
ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
15,600 บาท

11

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

12

ระดับสูง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

ท.ช.

ป.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง และ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

ประเภทบริหาร
13

ระดับตน
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

14

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
14,500 บาท

15

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
21,000 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและระยะเวลา
การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการพลเรือน
(พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484)
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
เงื่อนไข
การขอพระราชทาน
(มาตรา 8 พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา
พ.ศ.2484)

* เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) คือ ต้องรับ
ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี (นับตั้งแต่เริ่มรับราชการ
จนถึ งวันที่ 5 ธัน วาคมของปีที่ จ ะขอ
พระราชทาน) หรือ
* เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) คือ
ต้องรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี (นับตั้งแต่เริ่มรับ
ราชการจนถึงวันที่ 5 ธันวาคมของปีที่จะ
ขอพระราชทาน)

ความหมาย
- ต้องเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนทีไ่ ด้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็นไปตามกฎและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี (นับตั้งแต่
เริ่มรับราชการจนถึงวันที่ 5 ธันวาคมของปีที่จะขอพระราชทาน)
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยกระทาความผิดวินัย หรือกระทาความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดาเนินคดีอาญาในศาล ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการ
จนถึงปีที่ขอพระราชทาน
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือถูกทาทัณฑ์บน
เนื่องจากกระทาผิดวินัยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริม่ รับราชการจนถึงปีที่ขอพระราชทาน รวมถึงผู้ที่เคย
กระทาความผิดและถูกลงโทษทางวินัยแต่ได้รับการล้างมลทินฯ
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยไม่ได้รับการเลือ่ นเงินเดือน เพราะเหตุมาปฏิบตั ิงานสายเกินกาหนด ลาป่วยหรือ
ลากิจเกินกาหนด หรือขาดความสนใจในการปฏิบัติงาน
- การขอพระราชทานจะขอได้เพียงเหรียญใดเหรียญหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ หากเคยได้รับพระราชทาน
เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) แล้วจะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) อีกไม่ได้

