
 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 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 สิบตรี  จาตรี  จาอากาศตร ี ร.ง.ม. - 

2 สิบโท  จาโท  จาอากาศโท ร.ง.ช. - 
3 สิบเอก  จาเอก  จาอากาศเอก ร.ท.ม. - 

-  ขอพระราชทานไดเฉพาะกรณ ี
    พิเศษเทานั้น 

4 -  จาสิบตรี  พันจาตรี  พันจาอากาศตร ี
-  จาสิบโท  พันจาโท  พันจาอากาศโท 
-  จาสิบเอก  พันจาเอก  พันจาอากาศเอก 

ร.ท.ช. บ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. 
2.  ได  ร.ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
      5  ปบริบูรณ  ขอ  บ.ม. 

5 จาสิบเอก  พันจาเอก  พันจาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  จาสิบเอกพิเศษ 
พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศเอกพิเศษ 

ร.ท.ช. จ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ร.ท.ช. 
2.  ได  ร.ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
     5 ปบริบูรณ  ขอ  บ.ม. 
3.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  บ.ช. 
4.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
       5  ปบริบูรณ  ขอ  จ.ม. 
 

6 รอยตรี  เรือตรี  เรืออากาศตร ี บ.ม. จ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  บ.ม. 
2.  ดํารงตําแหนง  รอยตรี  เรือตรี 
      เรืออากาศตร ี มาแลวไมนอยกวา 
      5  ปบริบูรณ  ขอ  บ.ช. 
3.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  จ.ม. 

7 รอยโท  เรือโท  เรืออากาศโท 
 

จ.ม. -  

8 รอยเอก  เรือเอก  เรืออากาศเอก 
 

จ.ช. -  

9 พันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตร ี
 

ต.ม. -  

10 พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท 
 

ต.ช. -  

11 พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
 

ท.ม. -  

12 พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ 

ท.ช. -  

1.  ตองมีระยะเวลา 
     รับราชการติดตอกัน 
     มาแลวไมนอยกวา 
    5  ปบริบูรณ 
    นับต้ังแตวันเริ่ม 
    เขารับราชการ 
    จนถึงวันกอนวัน 
    พระราชพิธีเฉลิม 
    พระชนมพรรษา 
     ของปท่ีจะขอ 
 พระราชทาน 
 ไมนอยกวา  60  วัน 
2.  ผูสาํเร็จการศึกษา 
     จากโรงเรียนทหาร 
     ใหนับเวลาราชการ 
      ต้ังแตวันขึ้นทะเบียน 
      ทหารกองประจําการ 
     ในระหวางที่กําลัง 
      ศึกษาอยูในโรงเรียน 
3.  เกณฑการขอ 
     พระราชทานที ่
     กําหนดไวตามช้ันยศ 
     ใหรวมถึงวาที่ยศ 
     นั้น  ๆ  ดวย 
4.  ลําดับ  6  ซึ่ง 
     กําหนดระยะเวลา 
     เลื่อนช้ันตรา  5  ป  
     หมายถึงตอง 
     ดํารงช้ันยศนั้น  ๆ   
     รวมเปนเวลา 
     ไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  กอนวัน 
      พระราชพิธีเฉลิม 
      พระชนมพรรษา 
      ของปท่ีจะขอ 
      พระราชทาน 
      ไมนอยกวา  60  วัน 



 - 2 -
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ
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พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ 
 

ท.ช. 
 

ป.ม. 
 

1.  ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
      5  ปบริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
3.  ใหขอไดในปกอนปท่ีเกษียณอาย ุ
     ราชการหรือในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
      เทานั้น 

14 พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ 
-  เงินเดือนขั้นตนของพลตรี 
    พลเรือตรี  พลอากาศตร ี

ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
3.  ไดรับเงินเดือนขั้นตนของพลตรี 
      พลเรือตรี  พลอากาศตรี  มาแลว 
     ไมนอยกวา  5  ป 

15 
 

พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือน  พันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ 
-  เงินเดือนขั้นตนของพลตรี 
   พลเรือตรี  พลอากาศตรี 
-  ดํารงตําแหนงรอง,  เสนาธิการ, 
   รองเสนาธิการ  ของหนวยงานที่มี 
    ผูบังคับบัญชาต้ังแตช้ันยศ  พลตรี 
   พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ข้ึนไป  หรือ 
-  ดํารงตําแหนงผูบังคับการกรม, 
    ผูบังคับการจังหวัดทหารบก, 
    ผูบังคับหมวดเรือ,  ผูบังคับกองบิน, 
   ราชองครักษประจํา,  ผูชวยทูตฝาย 
    ทหาร,  ผูชวยทูตฝายทหารบก 
   ผูชวยทูตฝายทหารเรือ,  ผูชวยทูตฝาย 
   ทหารอากาศ,  ตุลาการพระธรรมนูญ 
   ประจาํสํานักตุลาการทหาร,  ตุลาการ 
   พระธรรมนูญฝายศาลทหารสูงสุด, 
   ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝาย 
   ศาลทหารกลาง,  ตุลาการพระธรรมนูญ 
   รองหัวหนาศาลทหารกรุงเทพ,  อัยการ 
   ศาลทหารกรุงเทพ,  อัยการฝายอทุธรณ 
   และฏีกา  หรือ 
-  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง,   
   นายทหารฝายเสนาธิการ  หรือตําแหนง 
   ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตําแหนง 
    ดังกลาว 
 

ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
     3  ป  บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
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เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

16 
 
 

พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี 
 

- 
 

ม.ว.ม. 
 

1.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
     บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
2.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
3.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
      อีก  1  ช้ันตรา  แตไมเกิน  ป.ช. 
      เวนกรณีลาออก 

-  ลําดับ  16  -  18 
   การขอกรณีปท่ี 
   เกษียณอายุราชการ 
   ตามขอ  4  ใหขอป 
   ติดตอกันได 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลโท  พลเรือโท  พลอากาศโท - ม.ป.ช. 1.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
2.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
3.  ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
      อีก  1  ช้ันตรา  แตไมเกิน  ม.ว.ม. 
      เวนกรณีลาออก 

18 พลเอก  พลเรือเอก  พลอากาศเอก 
 

 ม.ป.ช. 1.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
2.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
3.  ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
     บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอ 
     สูงขึ้นอีก  1  ช้ันตรา 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1. สิบตํารวจตรี ร.ง.ม. - 

2. สิบตํารวจโท ร.ง.ช. - 
3. สิบตํารวจเอก ร.ท.ม. - 

-ขอพระราชทานเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น 

4. จาสิบตํารวจ 
 

ร.ท.ช. บ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ร.ท.ช. 
2.  ได  ร.ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  บ.ม. 

5. - จาสิบตํารวจ 
 อัตราเงินเดือน 
 จาสิบตํารวจพเิศษ 
- ดาบตํารวจ 

ร.ท.ช. จ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ร.ท.ช. 
2.  ได  ร.ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5 ป 
      บริบูรณ  ขอ  บ.ม. 
3.  ได  บ.ม.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  บ.ช. 
4.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  จ.ม. 
 

6. รอยตํารวจตรี บ.ม. จ.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  บ.ม. 
2.  ดํารงตําแหนงรอยตํารวจตรีมาแลว 
     ไมนอยกวา  5  ปบริบูรณ  ขอ  บ.ช. 
3.  ได  บ.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  จ.ม. 

7. รอยตํารวจโท 
 

จ.ม. -  

8. รอยตํารวจเอก 
 

จ.ช. -  

9. พันตํารวจตรี 
 

ต.ม. -  

10. พันตํารวจโท 
 

ต.ช. -  

11. พันตํารวจเอก 
 

ท.ม. -  

1. ตองมีระยะเวลารับ 
 ราชการติดตอกัน 
 มาแลวไมนอยกวา 
 5  ปบริบูรณ 
 นับต้ังแตเขารับ 
 ราชการจนถึง 
 วันกอนวัน 
 พระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษา 
 ของปท่ีขอ
 พระราชทาน 
 ไมนอยกวา 
 60  วัน 
2. ผูสําเร็จการศึกษา 
 จากโรงเรียนตํารวจ 
 ใหนับเวลาราชการ 
 ต้ังแตวันเริ่มเขารับ 
 ราชการตํารวจ 
 ในระหวางที่กําลัง 
 ศึกษาอยูในโรงเรียน 
3. เกณฑการขอ 
 พระราชทานที่
 กําหนดไวตาม 
 ช้ันยศ  ใหรวมถึง 
 วาที่ยศนั้น ๆ   ดวย 
4. ลําดับ  6  ซึ่ง 
 กําหนดระยะเวลา 
 เลื่อนช้ันตรา  5  ป 
 หมายถึงตอง 
 ดํารงตําแหนงใน 



 - 2 -
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

12. พันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือน 
พันตํารวจเอกพิเศษ 

ท.ช. -   ระดับนั้น ๆ 
 รวมเปนเวลา 
 ไมนอยกวา  5  ป 
 บริบูรณ  กอนวัน 
 พระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษา 
 ของปท่ีจะขอ 
      พระราชทาน 
      ไมนอยกวา  60  วัน 

13. พันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
 

- 
 

ป.ม. 
 

1.  ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา 
      5  ปบริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
3.  ใหขอไดในปกอนปเกษียณอาย ุ
     ราชการหรือในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
      เทานั้น 

14. พันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
เงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี 

ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
3.  ไดรับเงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี 
      มาแลวไมนอยกวา  5  ป 

15. 
 

พันตํารวจเอก 
-  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
   เงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตร ี
-  ดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ 
 

ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3 ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
 

-  ลําดับ  16 – 18 
    การขอกรณีปท่ี 
    เกษียณอายุราชการ 
    ตามขอ 4  ใหขอ 
    ปติดกันได 

16. 
 
 

พลตํารวจตรี 
 

- 
 

ม.ว.ม. 
 

1.  ได  ท.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
     บริบูรณ  ขอ  ป.ม. 
2.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
3.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
      อีก  1  ช้ันตรา  แตไมเกิน  ป.ช. 
      เวนกรณีลาออก 

 



 - 3 -
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ยศ 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลตํารวจโท - ม.ป.ช. 1.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบรูณ  ขอ  ป.ช. 
2.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
3.  ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา  5  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 
4.  ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
      อีก  1  ช้ันตรา  แตไมเกิน  ม.ว.ม. 
      เวนกรณีลาออก 

18. พลตํารวจเอก 
 

- ม.ป.ช 1.  ได  ป.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ป.ช. 
2.  ได  ป.ช.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
      บริบูรณ  ขอ  ม.ว.ม. 
3. ได  ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา  3  ป 
 บริบูรณ  ขอ  ม.ป.ช. 
4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้น 
 อีก  1  ช้ันตรา 
 

 

 



 
บัญชี  14 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่องคการมหาชน 
พนักงานองคการของรัฐ  หรือพนักงานหนวยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอยางเดียวกัน 

ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอืน่ ๆ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 หัวหนาแผนก บ.ม. จ.ม. 

2 ผูอํานวยการกอง 
หรือหัวหนากอง 

บ.ช. จ.ช. 

3 ผูชวยผูวาการ 
ผูชวยผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการฝาย  หรือ 
หัวหนาฝาย 

จ.ม. ต.ม. 

4 รองผูวาการ 
รองผูอํานวยการ  หรือ 
ผูดํารงตําแหนงรองผูบริหารสูงสุด 
 

จ.ช. ท.ช. 

5 ผูวาการ  ผูอาํนวยการ 
หรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุด 

ต.ม. ป.ม. 

1. เริ่มขอพระราชทานตาม 
 ตําแหนง 
2. การขอพระราชทาน 
 เลื่อนช้ันตรา  เวนระยะ 
 เวลาไมนอยกวา  5  ป 
 บริบูรณ  ตามลําดับถึง 
 เกณฑช้ันสูงสุดของ 
 ตําแหนง 
3. ลําดับ  5  ได  ท.ช.  3  ป  
 ขอ  ป.ม. 
 

1.  ตองปฏิบัติงานติดตอกันมา 
      เปนเวลาไมนอยกวา  8  ป 
      บริบูรณนับต้ังแตวันเริ่มจาง 
      จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
      เฉลิมพระชนมพรรษาของป 
      ท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 
      60  วัน 
2.  จะตองดํารงตําแหนงหัวหนา 
     แผนกหรือตําแหนงเทียบเทา 
     ซึ่งเปนตําแหนงบังคับบัญชา 
     หรือผูปกครองขึ้นไป 
3.  หัวหนาแผนกเริ่มของพระราชทาน 
     ตองดํารงตําแหนงมาแลว 
     ไมนอยกวา  5  ปบริบูรณ 
 

 



 
บัญชี  25 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการการเลือกต้ัง 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1. ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 

2. กรรมการการเลือกต้ัง 
 
 

ป.ม. ม.ป.ช. 1.  ป.ม.  -  ป.ช.  ปติดกัน 
2.  ป.ช.  -  ม.ป.ช.  ปเวนป 

3. ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

4. กรรมการการเลือกต้ัง 
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

5. หัวหนาคณะที่ปรึกษาประธาน 
กรรมการการเลือกต้ัง 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

6. ท่ีปรึกษากรรมการการเลือกต้ัง ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

1.  ลําดับ  1  - 2  ตองมีระยะเวลา 
      การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
      ไมนอยกวา  90  วันนับต้ังแต 
      วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
      กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
      พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ 
      พระราชทาน 
2.  ลําดับ  3 – 4 ตองมีระยะเวลา 
     การดํารงตําแหนงติดตอ 
     กันมาแลวไมนอยกวา 
     2  ปบริบูรณ  นับต้ังแตวัน 
     ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
     กอนวนัพระราชพิธีเฉลิม 
     พระชนมพรรษาของป 
      ท่ีจะขอพระราชทาน 
      ไมนอยกวา  60  วัน 
3.  ลําดับ  5 – 6  ตองมีระยะเวลา 
     การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
     ไมนอยกวา  120  วัน 
      นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
      จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
      เฉลิมพระชนมพรรษา 
      ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
4.  ลําดับ  5 – 6  กรณีมีผูดํารง 
      ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา 
      คัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเพียง 
      ตําแหนงละ  1  คน  เทานัน้ 

 



 
บัญชี  26 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 ประธานกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 

2 กรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ 

ป.ม. ม.ป.ช. 1.  ป.ม.  -  ป.ช.  ปติดกัน 
2.  ป.ช.  -  ม.ป.ช.  ปเวนป 

3 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ท.ม. ป.ม. ปเวนป 

4 เลขานุการประธานกรรมการ 
ปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

5 เลขานุการกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

1.  ลําดับ  1  - 2  ตองมีระยะเวลา 
      การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
      ไมนอยกวา  90  วัน 
      นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
      จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
      เฉลิมพระชนมพรรษา 
      ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
2.  ลําดับ  3 – 5 ตองมีระยะ 
     เวลาการดํารงตําแหนง 
     ติดตอกันไมนอยกวา 120 วัน 
     นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
     จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
     เฉลิมพระชนมพรรษา 
     ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
3.  ลําดับ  3 – 5  กรณีมีผูดํารง 
     ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา 
     คัดเลือกผูมีผลงานดีเดนเพียง 
     ตําแหนงละ  1  คน  เทานั้น 
4.  ลําดับ 3 การเริ่มตนขอช้ัน 
     สายสะพายจะตองดํารง 
     ตําแหนงที่ปรึกษามาแลว 
     ครบ  1  ป  (12  เดือน) 
    ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
 

 



 
บัญชี  27 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ม.ว.ม.. ม.ป.ช. ทุกป 

2 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ป.ม. ม.ป.ช. 1.  ป.ม.  -  ป.ช.  ปติดกัน 
2.  ป.ช.  -  ม.ป.ช.  ปเวนป 
 

3 เลขานุการประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

4 เลขานุการกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

     

1.  ลําดับ  1  - 2  ตองมีระยะ 
     เวลาการดํารงตําแหนง 
     ติดตอกันไมนอยกวา  90  วัน 
      นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
      จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
      เฉลิมพระชนมพรรษา 
      ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
2.  ลําดับ  3 – 4  ตองมีระยะ 
     เวลาการดํารงตําแหนง 
     ติดตอกันไมนอยกวา 120 วัน 
     นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง 
     จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
     เฉลิมพระชนมพรรษา 
     ของปท่ีจะขอพระราชทาน 
3.  ลําดับ  3 – 4  กรณีมี 
     ผูดํารงตําแหนงหลายคน 
    ใหพิจารณาคัดเลือกผูมีผลงาน 
     ดีเดนเพียงตําแหนงละ  1  คน 
     เทานัน้ 
 

 



 
บัญชี  28 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช.  ปติดกัน 
2. ป.ช. – ม.ป.ช.  ปเวนป 

2 ที่ปรึกษาผูตรวจการแผนดิน 
ของรัฐสภา 
 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

3 เลขานุการผูตรวจการแผนดิน 
ของรัฐสภา 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

1. ลําดับ  1  ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอ 
 กันไมนอยกวา  90  วัน 
 นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง 
 จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษา 
 ของปที่จะขอพระราชทาน 
2. ลําดับ  2 – 3  ตองมี 
 ระยะเวลาการดํารง 
 ตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา  120  วัน 
 นับตั้งแตวันที่ดํารง 
 ตําแหนงจนถึงวันกอน 
 วันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของป 
 ที่จะขอพระราชทาน 
3. ลําดับ  2 – 3  กรณีมี 
 ผูดํารงตําแหนงหลายคน 
 ใหพิจารณาคัดเลือกผูมี 
 ผลงานดีเดนเพียง 
 ตําแหนงละ  1  คน 
 เทานั้น 

 



 
บัญชี  29 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาลปกครอง 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ประธานศาลปกครองสูงสุด ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 

2 รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ปเวนป 

3 ตุลาการหัวหนาคณะ 
ศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

ป.ม. ม.ป.ช. ปเวนป 

4 อธิบดีศาลปกครองชั้นตน 
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน 

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

5 ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง
ช้ันตน 
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน 

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

1. ลําดับ  1 – 3  ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของป 
 ที่จะขอพระราชทาน 
2. ลําดับ  4 – 5  ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอ 
 กันมาแลวไมนอยกวา 
 5 ป บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม 
 ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษา 
 ของปที่จะขอพระราชทาน 
 ไมนอยกวา  60  วัน 
3. ลําดับ 4 – 5 การนับระยะเวลา 
 ปฏิบัติงานสําหรับตุลาการ 
 ศาลปกครองชั้นตนใหนับ 
 ระยะเวลาที่เคยเปนขาราชการ 
 หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 หรือพนักงานองคการของรฐั 
 มารวมกับระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ในตําแหนงตุลาการ 
 ศาลปกครองชั้นตนเปนเวลา 
 ไมนอยกวา  1  ป  (12  เดือน) 
 ของปที่จะขอพระราชทาน 
 
 
 

 



 

บัญชี  30 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 

และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ประธานกรรมการกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศนแหงชาติ 
ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม.  -  ม.ว.ม.  ปเวนป 
2. ม.ว.ม.  3  ป  ขอ  ม.ป.ช. 

2 กรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ 
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ 

ท.ช. ม.ว.ม. 1. ท.ช.  -  ป.ช.  ปเวนป 
2. ป.ช.  3  ป  ขอ  ม.ว.ม. 

3 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศนแหงชาติ 
ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

4 เลขานุการประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ 
เลขานุการประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

5 เลขานุการกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
เลขานุการกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

- ลําดับ  1-2  ตองมีระยะเวลา
 ดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา  90  วัน นับต้ังแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
 พระราชทาน 
 
- ลําดับ 3 - 4  ตองมีระยะเวลา
 ดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 120 วัน นับต้ังแต
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
 พระราชทาน 
 
- ลําดับ 3 - 4 กรณีมีผูดํารง
 ตําแหนงหลายคนใหพิจารณา
 คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
 เพียงตําแหนงละ 1 คน 
 เทานั้น 

 



 

บัญชี  31 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ประธานสภาที่ปรึกษา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ท.ช. ป.ช. ปเวนป  

2 รองประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ท.ม. ป.ม. ปเวนป 

3 สมาชิกสภาที่ปรึกษา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ต.ช. ป.ม. ปเวนป 

- ลําดับ 1 - 3 ตองมีระยะเวลา
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึง 
 วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
 พระชนมพรรษาของป 
 ที่จะขอพระราชทาน 

 

 

 

 



 

 

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. 

 
 
 

 



 

 

บัญชี  33 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการการเลือกตั้ง 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลือ่นชั้นตรา หมายเหตุ 

1 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
 ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช. ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป 

2 กรรมการการเลือกตั้ง ต.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
 ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ท.ช. – ป.ม. ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช. เวน 2 ป 

- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปที่จะขอ
 พระราชทาน 
 

 



 

 

บัญชี  34 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เร่ิมตนขอ เล่ือนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเล่ือนช้ันตรา หมายเหต ุ

1 ประธานกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
 ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช. ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป 

2 กรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ 

ต.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
 ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ท.ช. – ป.ม.  ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน
 ป.ม. – ป.ช.  เวน 2 ป 

- ลําดับ 1 – 2 ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับต้ังแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
 พระราชทาน 
 

 
 
 



 
บัญชี  35 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา หมายเหตุ 

1 ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน  ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดทุกป  ตามลําดับถึง  ป.ม. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช.  ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ช.  – ม.ว.ม.  เวน  2  ป 

2 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ต.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน  ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดทุกป  ตามลําดับถึง  ท.ช. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ท.ช. – ป.ม.  ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. – ป.ช.  เวน  2  ป 

- ลําดับ 1 – 2  ตองมีระยะเวลา 
 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับต้ังแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนพรรษาของปท่ีจะขอ
 พระราชทาน 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่ขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เงื่อนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

1 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ต.ช. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน  ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดทุกป  ตามลําดับถึง  ท.ช. 
3. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ท.ช. – ป.ม.  ปเวนป 
4. การขอพระราชทานตั้งแตช้ัน 
 ป.ม. - ป.ช.  เวน  2  ป 

- ตองมีระยะเวลาการ 
 ดํารงตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแต 
 วันที่ดํารงตําแหนงจนถึงวัน 
 กอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษาของปที่จะขอ 
 พระราชทาน 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการศาลปกครอง 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา หมายเหตุ 

1 ประธานศาลปกครองสูงสุด ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดทุกป ตามลําดับถึง 
 ป.ม. 
3. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ป.ม. - ป.ช.  
 ปเวนป  
4. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ป.ช. - ม.ว.ม.  
 เวน  2  ป  

2 รองประธานศาลปกครองสูงสุด ต.ช. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดทุกป ตามลําดับถึง 
 ท.ช. 
3. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ท.ช. - ป.ม.  
 ปเวนป  
4. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ป.ม. - ป.ช. 
 เวน  2  ป  

1.  ลําดับ  1-3  ตองมี
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
 ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน  
 นับต้ังแตวันที่ดํารงตําแหนง
 จนถึงวันกอนวัน พระราชพิธี
 เฉลิมพระชนมพรรษาของป 
 ท่ีจะขอพระราชทาน 
2. ลําดับที่ 4 - 5 ตองมีระยะ 
 เวลาการดํารงตําแหนง 
 ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 
 5 ป บริบูรณ นับต้ังแต 
 วันเริ่มดํารงตําแหนงจนถึง
 วันกอนวันพระราชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษาของป 
 ท่ีจะขอพระราชทาน 
 ไมนอยกวา 60 วัน 
3. ลําดับ 4 - 5 การนับระยะเวลา 
 ปฏิบัติงานสําหรับตุลาการ 
 ศาลปกครองช้ันตนใหนับ 
 ระยะเวลาที่เคยเปน 

3. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ต.ม. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดทุกป ตามลําดับถึง 
 ท.ช. 
3. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ท.ช. - ป.ม.  
 ปเวนป  
 

 ขาราชการ หรือพนักงาน 
 รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
 องคการของรัฐมารวมกับ 
 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ในตําแหนงตุลาการศาล 
 ปกครองช้ันตนเปนเวลา 
 ไมนอยกวา 1 ป  (12 เดือน) 
 ของปท่ีจะพระราชทาน 

4 อธิบดีศาลปกครองช้ันตน จ.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดปเวนป ตามลําดับ
 ถึง ท.ม. 
3. การขอพระราชทาน
 ต้ังแตช้ัน ท.ม.  ข้ึนไป 
 ตองเวน 2 ป ตามลําดับ
 ถึง ท.ช. 

 

5. รองอธิบดีผูพิพากษา 
ศาลปกครองช้ันตน  

จ.ม. ท.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ัน 
 ตราไดปเวนป ตามลําดับ
 ถึง ท.ม. 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศนแหงชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนช้ันตรา หมายเหตุ 

1 ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ 
ประธานกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ 

ต.ม. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดปเวนป ตามลําดับถึง ป.ม. 

2 กรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ 

จ.ช. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา 
 ไดปเวนป  ตามลําดับถึง ท.ช. 

- ลําดับ 1 -2 ตอง 
 มีระยะเวลาการดํารง
 ตําแหนงติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 90 วัน นับต้ังแต
 วันที่ดํารงตําแหนง
 จนถงึวันกอนวันพระราชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษา 
 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

 
 
 
 
 
 




