
 หนา  ๒๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ฉบับที่  ๓๓ 
เร่ือง  แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๔ ในระเบียบนี้ 
“เคร่ืองราชอิสริยาภรณ”  หมายความวา  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

ตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือก  หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
ตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย  แลวแตกรณี 

“ขาราชการการเมือง”  หมายความถึง  บุคคลซ่ึงเปนหรือถือวาเปนขาราชการการเมืองตาม
กฎหมายวาดวยขาราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  ยกเวนขาราชการ
การเมือง  และใหหมายความรวมถึงขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา  ๒๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

“ขอ   ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หนวยงานหรือ
องคการของรัฐ  รวมทั้งบุคคลที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ยกเวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามมติคณะรัฐมนตรี” 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๑๖/๑  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิง
มงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

“ขอ  ๑๖/๑  ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
(๑) ประธานองคกรอิสระตามกฎหมาย  สําหรับผูดํารงตําแหนงในองคกร 
(๒) เลขาธิการหรือหัวหนาหนวยธุรการขององคกรอิสระตามกฎหมายสําหรับพนักงานใน

องคกร   
(๓) ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดขององคการมหาชน  สําหรับเจาหนาที่ในองคการ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับคูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับพระราชทาน

ตามบัญชีแนบทาย  ใหผูดํารงตําแหนงตาม  (๒)  เปนผูเสนอ 
ใหผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  

(๓)  ดําเนินการตามขอ  ๑๗  โดยอนุโลม” 
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๒  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๒  ขาราชการ  ลูกจางประจําของสวนราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่องคการ
มหาชน  พนักงานองคการของรัฐ  หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน  พนักงาน
หนวยธุรการขององคกรอิสระตามกฎหมาย  และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ตองพนจากการปฏิบัติหนาที่
เพราะเกษียณอายุในปใด  หากเปนผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอยูกอนการพนจากการปฏิบัติหนาที่  ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในปที่พนจากการปฏิบัติหนาที่นั้นดวย” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๓  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา  ๓๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

“ขอ  ๒๓  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ชั้นสายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ 
 ที่ไดรับมอบหมาย 
(๒) รองนายกรัฐมนตรี    เปนกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ัง     เปนกรรมการ 
 จํานวน  ๕  คน 
(๔) เลขาธิการพระราชวัง    เปนกรรมการ 
(๕) ราชเลขาธิการ     เปนกรรมการ  
(๖) เลขาธิการ  ก.พ.     เปนกรรมการ  
(๗) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี     เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๘) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  หรือ   เปนกรรมการและ 
 ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ 
 ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๙) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ   เปนกรรมการและ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ       ผูชวยเลขานุการ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายทุกชั้นตราแกบุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย  และเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นตํ่ากวาสายสะพายแกบุคคลดังตอไปนี้อีกดวย 

(๑) องคมนตรี 
(๒) ขาราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา  และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 
(๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามกฎหมาย 
(๔) ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
(๕) คูสมรสของผูดํารงตําแหนงตามบัญชีทายระเบียบที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทาน 
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ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
กลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๔  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๔  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตํ่า
กวาสายสะพายคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   เปนประธานกรรมการ 
 ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง   เปนกรรมการ 
 ที่ประธานกรรมการแตงต้ัง    
 จํานวน  ๕  คน 
(๓) เลขาธิการ  ก.พ.     เปนกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    เปนกรรมการ 
(๕) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   เปนกรรมการ 
 หรือที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
(๖) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ   เปนกรรมการและ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ    เลขานุการ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๗) ขาราชการในสํานักอาลักษณและ   เปนกรรมการและ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ    ผูชวยเลขานุการ 
 ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นตํ่ากวาสายสะพายทุกชั้นตรา 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ

กลั่นกรอง  ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” 
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ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๓๐ /๑  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖   

“ขอ  ๓๐/๑  ขาราชการที่เปลี่ยนสภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย  ใหเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตอไปไดเสมือนเปนขาราชการในตําแหนงที่ดํารงอยูกอนเปลี่ยนสภาพเปน
พนักงานของมหาวิทยาลัย”  

ขอ ๘ ใหยกเลิกบัญชี  ๘  บัญชี  ๙  และบัญชี  ๑๔  ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชบัญชี  ๘  บัญชี  ๙  และบัญชี  ๑๔  ทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๙ ใหเพิ่มบัญชี   ๒๕   ถึงบัญชี   ๓๘   ทายประกาศนี้ เปนบัญชีทายระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่ เชิดชูย่ิงชางเผือกและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

ขอ ๑๐ กรณีไมมีหลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใด  
ใหคณะกรรมการตามขอ  ๒๓  และขอ  ๒๔  พิจารณาโดยใชหลักเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีทาย
ระเบียบโดยอนุโลม 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
พลเอก  สนธ ิ บุญยรัตกลิน 

หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



 

 

บัญชี  32 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานบริการ 
-  กลุมงานเทคนิค 

บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช. 
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 
4. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 

2 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานบริหารทั่วไป 

บ.ช. ต.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 
3. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 
4. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 

3 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

จ.ม. ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
2. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 
3. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 
4. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 

4 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

จ.ช. ท.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 
2. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 
3. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 
4. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 

5 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับทั่วไป 

ต.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 
3. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 

1. ลําดับ 1 – 4 ตองปฏิบัติงาน 
 ติดตอกันมา เปนระยะเวลา 
 ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 
 นบัต้ังแตวันเริ่มจาง จนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ 
 พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 
2. ลําดับ 5 – 7 ตองปฏิบัติงาน 
 ติดตอกันมา เปนระยะเวลา 
 ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 
 นับต้ังแตวันเริ่มจาง จนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ 
 พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 
3. ตองเปนพนักงานราชการ 
 ตามสัญญาจางของสวนราชการ 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
4. ตองเปนพนักงานราชการที่มีช่ือและ 
 ลักษณะงานเปนพนักงานที่เทียบเทา 
 กับลูกจางประจําหมวดฝมือข้ึนไป 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

4. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 

6 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 
3. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 
4. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

7 พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับสากล 

ท.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
2. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 
 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 
4. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

 
 
 

 




