ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ฉบับที่ ๓๓
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
	
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จึงมีประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔  ในระเบียบนี้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ช้ า งเผื อ ก หรื อ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง
มงกุฎไทยตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี
“ข้าราชการการเมือง” หมายความถึง บุคคลซึ่งเป็นหรือถือว่าเป็นข้าราชการการเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ยกเว้นข้าราชการ
การเมือง และให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๕ ของระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๘๗๔
“ข้อ ๕   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานหรือ
องค์การของรัฐ รวมทั้งบุคคลที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ยกเว้นการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๖/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
“ข้ อ ๑๖/๑ ให้ บุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น ผู้ เ สนอรายชื่ อ ผู้ ที่ ส มควรขอพระราชทานเครื่ อ ง
ราชอิสริยาภรณ์
(๑) ประธานองค์กรอิสระตามกฎหมาย สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กร
(๒) เลขาธิการหรือหัวหน้าหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามกฎหมายสำหรับพนักงานใน
องค์กร
(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดขององค์การมหาชน  สำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์การ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับคู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน
ตามบัญชีแนบท้าย  ให้ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) เป็นผู้เสนอ
ให้ ผู้ เ สนอรายชื่ อ ผู้ ที่ ส มควรขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง (๒)
และ (๓) ดำเนินการตามข้อ ๑๗ โดยอนุโลม”
ข้อ ๔
ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่
องค์ ก ารมหาชน พนั ก งานองค์ ก ารของรั ฐ หรื อ พนั ก งานหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ลั ก ษณะอย่ า งเดี ย วกั น 

พนักงานหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามกฎหมาย และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติ
หน้ า ที่ เพราะเกษี ย ณอายุ ในปี ใด หากเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อยู่ก่อนการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย”
ข้อ ๕
ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๘๗๕
“ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) รองนายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน ๕ คน
เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการพระราชวัง
เป็นกรรมการ
(๕) ราชเลขาธิการ
เป็นกรรมการ
(๖) เลขาธิการ ก.พ.
เป็นกรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
(๘) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ
เป็นกรรมการและ
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๙) ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นกรรมการและ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายทุกชั้นตราแก่บุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายแก่บุคคลดังต่อไปนี้อีกด้วย
(๑) องคมนตรี
(๒) ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามกฎหมาย
(๔) ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(๕) คู่สมรสของผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อ
กลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย”

๘๗๖
ข้อ ๖
ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
เป็นกรรมการ
ที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง จำนวน ๕ คน
(๓) เลขาธิการ ก.พ.
เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นกรรมการ
(๕) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นกรรมการ
		 หรือที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๖) ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นกรรมการและ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขานุการ
(๗) ข้าราชการในสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นกรรมการและ
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายทุกชั้นตรา
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อ
กลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย”
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๐/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
“ข้อ ๓๐/๑ ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ให้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไปได้เสมือนเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานของ
มหาวิทยาลัย”

๘๗๗
ข้อ ๘
ให้ยกเลิกบัญชี ๘ บัญชี ๙ และบัญชี ๑๔ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้บัญชี ๘ บัญชี ๙ และบัญชี ๑๔ ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๙ ให้เพิ่มบัญชี ๒๕ ถึงบัญชี ๓๘ ท้ายประกาศนี้เป็นบัญชีท้ายระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ข้อ ๑๐ กรณีไม่มีหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
บุ ค คลใดให้ ค ณะกรรมการตามข้ อ ๒๓ และข้ อ ๒๔ พิ จ ารณาโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ ในบั ญ ชี
ท้ายระเบียบโดยอนุโลม
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ    ณ    วันที่    ๓๐    กันยายน    พุทธศักราช ๒๕๔๙
        พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน
     หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๘๗๘
บัญชี ๘
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร
ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี

ร.ง.ม.

-

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

- ขอพระราชทานได้เฉพาะ
๑. ต้องมีระยะเวลา	
กรณีพิเศษเท่านั้น
รับราชการติดต่อ
									 กันมาแล้วไม่น้อย
๒ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
ร.ง.ช.
กว่า ๕ ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วันเริ่ม
๓ สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
ร.ท.ม.
เข้ารับราชการ
									 จนถึงวันก่อนวัน
๔ - จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ร.ท.ช.
บ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
พระราชพิธีเฉลิม
- จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
๒. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
พระชนมพรรษา
		 - จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
๕ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก ร.ท.ช.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
อัตราเงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษ
๒. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒. ผู้สำเร็จการศึกษา
		 พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.
จากโรงเรียนทหาร
๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ให้นับเวลาราชการ
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
ตั้งแต่วันขึ้น
๔. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ทะเบียนทหาร
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
กองประจำการ
ในระหว่างที่
๖ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
บ.ม.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
กำลังศึกษาอยู่
๒. ดำรงตำแหน่ง ร้อยตรี เรือตรี
ในโรงเรียน
							เรืออากาศตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓. เกณฑ์การขอ
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
พระราชทานที่
๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
กำหนดไว้ตาม
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
ชั้นยศ ให้รวมถึง
									 ว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย
๗ ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
จ.ม.
๔. ลำดับ ๖ ซึ่ง
									 กำหนดระยะเวลา	
๘ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
จ.ช.
เลื่อนชั้นตรา ๕ ปี
หมายถึงต้อง
๙ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ต.ม.
ดำรงชั้นยศนั้น ๆ
รวมเป็นเวลา
๑๐ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
ต.ช.
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ก่อนวัน
๑๑ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ท.ม.
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
๑๒ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ท.ช.
ของปีที่จะขอ
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
พระราชทาน
		 นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
ไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน

๘๗๙
ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑๓

	
๑๔
		

	
๑๕
		

		

		
		
		
		

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

๑. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๓. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่เกษียณอายุ
ราชการหรือในปีที่เกษียณอายุ
ราชการเท่านั้น

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นต้นของพลตรี
  พลเรือตรี พลอากาศตรี

ท.ช.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๓. ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นต้นของพลตรี
  พลเรือตรี พลอากาศตรี
- ดำรงตำแหน่งรอง, เสนาธิการ,
  รองเสนาธิการ ของหน่วยงานที่มี
  ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นยศ พลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือ
- ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม,
  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก,
  ผู้บังคับหมวดเรือ, ผู้บังคับกองบิน,
  ราชองครักษ์ประจำ, ผู้ช่วยทูต
  ฝ่ายทหาร, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ, ผู้ช่วยทูต
  ฝ่ายทหารอากาศ, ตุลาการพระ
ธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร,
ตุลาการพระธรรมนูญฝ่ายศาลทหาร
สูงสุด, ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้า
  คณะฝ่ายศาลทหารกลาง, ตุลาการ
  พระธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหาร
กรุงเทพ, อัยการศาลทหารกรุงเทพ,
  อัยการฝ่ายอุทธรณ์ และฎีกา หรือ
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง,
  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ หรือ
  ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
  เทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว

ท.ช.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.

หมายเหตุ

๘๘๐
ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑๖

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี

-

ม.ว.ม.

	
๑๗

๑. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี - ลำดับ ๑๖-๑๘
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
การขอกรณีปีที่
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เกษียณอายุ
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
ราชการ 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามข้อ ๔ ให้ขอ
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
ปีติดต่อกันได้
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน 
ป.ช. เว้นกรณีลาออก

พลโท พลเรือโท พลอากาศโท

-

ม.ป.ช.

	
๑๘

๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน 
ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก

ม.ป.ช.

๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา

๘๘๑
บัญชี ๙
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

สิบตำรวจตรี

ร.ง.ม.

-

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
- ขอพระราชทานเฉพาะกรณี
พิเศษเท่านั้น

หมายเหตุ

๑. ต้องมีระยะเวลา
รับราชการติดต่อ
กันมาแล้วไม่
๒ สิบตำรวจโท
ร.ง.ช.
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ นับ
๓ สิบตำรวจเอก
ร.ท.ม.
ตั้งแต่เข้ารับ
ราชการจนถึง
๔ จ่าสิบตำรวจ
ร.ท.ช.
บ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
วันก่อนวัน
๒. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
พระราชพิธีเฉลิม
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
๕ - จ่าสิบตำรวจ
ร.ท.ช.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
พระราชทาน
  อัตราเงินเดือน
๒. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า  
  จ่าสิบตำรวจพิเศษ
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.
๖๐ วัน
- ดาบตำรวจ
๓. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๒. ผู้สำเร็จการศึกษา
บริบูรณ์ ขอ บ.ช.
จากโรงเรียน
๔. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตำรวจ ให้นับ
บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
เวลาราชการ
ตั้งแต่วันเริ่ม
๖ ร้อยตำรวจตรี
บ.ม.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
เข้ารับราชการ
๒. ดำรงตำแหน่งร้อยตำรวจตรี
ตำรวจในระหว่าง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่
ขอ บ.ช.
ในโรงเรียน
๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๓. เกณฑ์การขอ
บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
พระราชทานที่
กำหนดไว้ตาม
๗ ร้อยตำรวจโท
จ.ม.
ชั้นยศ ให้รวมถึง
									 ว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย
๘ ร้อยตำรวจเอก
จ.ช.
๔. ลำดับ ๖ ซึ่ง
									 กำหนดระยะเวลา 
๙ พันตำรวจตรี
ต.ม.
เลื่อนชั้นตรา
๕ ปี หมายถึง
๑๐ พันตำรวจโท
ต.ช.
ต้องดำรง
ตำแหน่งในระดับ
๑๑ พันตำรวจเอก
ท.ม.
นั้น ๆ รวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า
๑๒ พันตำรวจเอก
ท.ช.
๕ ปีบริบูรณ์
อัตราเงินเดือน
ก่อนวัน 
พันตำรวจเอกพิเศษ
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
								
ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน

๘๘๒
ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑๓

พันตำรวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ

-

ป.ม.

๑. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
- ลำดับ ๑๖-๑๘
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
การขอกรณีปีที่
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
เกษียณอายุ
๓. ให้ขอได้ในปีก่อนปีเกษียณอายุ
ราชการ
ราชการหรือในปีที่เกษียณอายุ
ตามข้อ ๔ ให้ขอ
ราชการเท่านั้น
ปีติดกันได

๑๔

พันตำรวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ
เงินเดือนขั้นต้นของพลตำรวจตรี

ท.ช.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๓. ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของ
พลตำรวจตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปี

๑๕

พันตำรวจเอก
- อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ
  เงินเดือนขั้นต้นของพลตำรวจตรี
- ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการ

ท.ช.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.

๑๖

พลตำรวจตรี

-

ม.ว.ม.

๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
ป.ช. เว้นกรณีลาออก

๑๗

พลตำรวจโท

-

ม.ป.ช.

๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน 
ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก

๑๘

พลตำรวจเอก

-

ม.ป.ช.

๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา 

๘๘๓
บัญชี ๑๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น ๆ
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

หัวหน้าแผนก

บ.ม.

จ.ม.

๒

ผู้อำนวยการกอง
หรือหัวหน้ากอง

บ.ช.

จ.ช.

๓

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการฝ่าย หรือ
หัวหน้าฝ่าย

จ.ม.

ต.ม.

๔

รองผู้ว่าการ
รองผู้อำนวยการ หรือ
ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสูงสุด

จ.ช.

ท.ช.

๕.

ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

ต.ม.

ป.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทานตาม
ตำแหน่ง
๒. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตรา เว้นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ตามลำดับถึง
เกณฑ์ชั้นสูงสุดของ
ตำแหน่ง
๓. ลำดับ ๕ ได้ ท.ช. ๓ ปี
ขอ ป.ม.

หมายเหตุ
๑. ต้องปฏิบัติงานติดต่อ
กันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๘ ปี
บริบูรณ์นับตั้งแต่
วันเริ่มจ้างจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๒. จะต้องดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกหรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า
ซึ่งเป็นตำแหน่ง
บังคับบัญชาหรือ
หรือผู้ปกครองขึ้นไป
๓. หัวหน้าแผนกเริ่มขอ
พระราชทานต้อง
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์

๘๘๔
บัญชี ๒๕
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

ทุกปี

๑. ลำดับ ๑-๒ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
๒. ลำดับ ๓-๔ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันมาแล้วไม่
ไม่น้อยกว่า  ๒ ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วัน
ดำรงตำแหน่งจนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๓. ลำดับ ๕-๖ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
๔. ลำดับ ๕-๖ กรณีมี
ผู้ดำรงตำแหน่ง
หลายคนให้พิจารณา
คัดเลือกผู้มีผลงาน
ดีเด่นเพียงตำแหน่งละ
๑ คน เท่านั้น

๑

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๒

กรรมการการเลือกตั้ง

ป.ม.

ม.ป.ช.

๓

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ต.ช.

ท.ช.

ปีเว้นปี

๔

กรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ต.ม.

ท.ม.

ปีเว้นปี

๕

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง

ต.ช.

ท.ช.

ปีเว้นปี

๖

ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง

ต.ม.

ท.ม.

ปีเว้นปี

๑. ป.ม.-ป.ช. ปีติดกัน
๒. ป.ช.-ม.ป.ช. ปีเว้นปี

๘๘๕
บัญชี ๒๖
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

ทุกปี

๑. ลำดับ ๑-๒ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
๒. ลำดับ ๓-๕ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
๓. ลำดับ ๓-๕ กรณีมี
ผู้ดำรงตำแหน่ง
หลายคนให้พิจารณา
คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น
เพียงตำแหน่งละ ๑ คน
เท่านั้น
๔. ลำดับ ๓ การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพายจะต้อง
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
มาแล้วครบ ๑ ปี
(๑๒ เดือน) ของปีที่
จะขอพระราชทาน

๑

ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๒

กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

ป.ม.

ม.ป.ช.

๓

ที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ท.ม.

ป.ม.

ปีเว้นปี

๔

เลขานุการประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

ต.ช.

ท.ช.

ปีเว้นปี

๕

เลขานุการกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ต.ม.

ท.ม.

ปีเว้นปี

๑. ป.ม.-ป.ช. ปีติดกัน
๒. ป.ช.-ม.ป.ช. ปีเว้นปี

๘๘๖
บัญชี ๒๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ
๑. ลำดับ ๑-๒ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
๒. ลำดับ ๓-๔ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
๓. ลำดับ ๓-๔ กรณีมี
ผู้ดำรงตำแหน่ง
หลายคนให้พิจารณา
คัดเลือกผู้มีผลงาน
ดีเด่นเพียงตำแหน่งละ
๑ คน เท่านั้น

๑

ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ทุกปี

๒

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ป.ม.

ม.ป.ช.

๑. ป.ม.-ป.ช. ปีติดกัน
๒. ป.ช.-ม.ป.ช. ปีเว้นปี

๓

เลขานุการประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต.ช.

ท.ช.

ปีเว้นปี

๔

เลขานุการกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต.ม.

ท.ม.

ปีเว้นปี

๘๘๗
บัญชี ๒๘
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ป.ม.

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
๑. ป.ม.-ป.ช. ปีติดกัน
๒. ป.ช.-ม.ป.ช. ปีเว้นปี

หมายเหตุ

๑. ลำดับ ๑ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๒ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต.ช.
ท.ช.
ปีเว้นปี
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ของรัฐสภา
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
๓ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต.ม.
ท.ม.
ปีเว้นปี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของรัฐสภา
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
๒. ลำดับ ๒-๓ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปี
ที่จะขอพระราชทาน
๓. ลำดับ ๒-๓ กรณีมี
									 ผู้ดำรงตำแหน่งหลายคน
ให้พิจารณาคัดเลือกผู้มี
ผลงานดีเด่นเพียง
ตำแหน่งละ ๑ คน
เท่านั้น

๘๘๘
บัญชี ๒๙
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานศาลปกครองสูงสุด

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๒

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๓

ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ป.ม.

ม.ป.ช.

๔

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

ท.ช.

ม.ป.ช.

๕

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
ชั้นต้น
ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น

ท.ม.

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
ทุกปี

หมายเหตุ

๑. ลำดับ ๑-๓ ต้องมี
ระยะเวลาการดำรง
ปีเว้นปี
ตำแหน่งติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ปีเว้นปี
นับตั้งแต่วันที่ดำรง
ตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนม
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
พรรษาของปีที่
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
จะขอพระราชทาน
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๒. ลำดับ ๔-๕ ต้องมี
๓. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาการดำรง
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
ตำแหน่งติดต่อกัน
๔. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๕ ปีบริบูรณ์ นับ
๕. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ตั้งแต่วันเริ่มดำรง
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
ตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
เฉลิมพระชนม
๒. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
พรรษาของปีที่
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
จะขอพระราชทาน
๓. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๓. ลำดับ ๔-๕ การนับ
๔. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาปฏิบัติ
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
งานสำหรับตุลาการ
๕. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ศาลปกครองชั้นต้น
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
ให้นับระยะเวลาที่
๖. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
เคยเป็นข้าราชการ
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานองค์การ
ของรัฐมารวมกับ
ระยะเวลาปฏิบัติ
งานในตำแหน่ง
ตุลาการศาล
ปกครองชั้นต้นเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า
๑ ปี (๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน

๘๘๙
บัญชี ๓๐
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

๑

ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ
ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

ป.ม.

ม.ป.ช.

๒

กรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

ท.ช.

ม.ว.ม.

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ต.ช.

ท.ช.

ปีเว้นปี

เลขานุการประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ
เลขานุการประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

ต.ช.

ท.ช.

ปีเว้นปี

เลขานุการกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
เลขานุการกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

ต.ม.

	
๓

๔

๕

ท.ม.

หมายเหตุ

๑. ป.ม.-ม.ว.ม. ปีเว้นปี
- ลำดับ ๑-๒ ต้องมีระยะ
๒. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช. เวลาดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
๑. ท.ช.-ป.ช. ปีเว้นปี
พระชนมพรรษาของปีที่
๒. ป.ช. ๓ ปี ขอ ม.ว.ม.
จะขอพระราชทาน

ปีเว้นปี

- ลำดับ ๓-๔ ต้องมีระยะ
เวลาดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่
จะขอพระราชทาน
- ลำดับ ๓-๔ กรณีมี
ผู้ดำรงตำแหน่งหลายคน
ให้พิจารณาคัดเลือก
ผู้มีผลงานดีเด่นเพียง
ตำแหน่งละ ๑ คนเท่านั้น

๘๙๐
บัญชี ๓๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ
- ลำดับ ๑-๓ ต้องมีระยะ
เวลาการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ดำรงตำแหน่งจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่
จะขอพระราชทาน

๑

ประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ท.ช.

ป.ช.

ปีเว้นปี

๒

รองประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ท.ม.

ป.ม.

ปีเว้นปี

๓

สมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ต.ช.

ป.ม.

ปีเว้นปี

๘๙๑
บัญชี ๓๒
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
บ.ม.
จ.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๒. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
๔. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.

๑

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริการ
- กลุ่มงานเทคนิค

๒

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บ.ช.

ต.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
๒. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
๓. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
๔. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.

๓

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จ.ม.

ต.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
๒. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
๓. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
๔. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.

๔

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช.

ท.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
๒. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
๓. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
๔. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.

๕

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญเพิเศษ
ระดับทั่วไป

ต.ม.

ท.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
๒. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
๓. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
๔. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.

		

หมายเหตุ
๑. ลำดับ ๑-๔ ต้อง
ปฏิบัติงานติดต่อกัน
มา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่
วันเริ่มจ้าง จนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนม
พรรษาของปีที่
จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๒. ลำดับ ๕-๗ ต้อง
ปฏิบัติงานติดต่อกัน
มา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่
วันเริ่มจ้าง จนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนม
พรรษาของปีที่
จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๓. ต้องเป็นพนักงาน
ราชการตามสัญญา
จ้างของส่วนราชการ
ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. ต้องเป็นพนักงาน
ราชการที่มีชื่อและ
ลักษณะงานเป็น
พนักงานที่เทียบเท่า
กับลูกจ้างประจำ
หมวดฝีมือขึ้นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ

๘๙๒
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๖
		

	
๗
		

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญเพิเศษ
ระดับประเทศ

ต.ช.

ป.ม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
๒. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
๓. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
๔. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญเพิเศษ
ระดับสากล

ท.ม.

ป.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
๒. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
๓. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๔. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.

หมายเหตุ

๘๙๓
บัญชี ๓๓
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการการเลือกตั้ง
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ต.ช.

ม.ว.ม.

๒

กรรมการการเลือกตั้ง

ต.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
- ลำดับ ๑-๒ ต้องมี
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา ระยะเวลาการดำรง
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.
ตำแหน่งติดต่อกัน
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ป.ม.-ป.ช. ปีเว้นปี
นับตั้งแต่วันที่ดำรง
๔. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ตำแหน่งจนถึงวัน
ป.ช.-ม.ว.ม. เว้น ๒ ปี
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
ของปีที่จะขอ
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา พระราชทาน
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นปี
๔. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ป.ม.-ป.ช. เว้น ๒ ปี

๘๙๔
บัญชี ๓๔
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ต.ช.

ม.ว.ม.

๒

กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

ต.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
- ลำดับ ๑-๒ ต้องมี
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ระยะเวลาการดำรง
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.
ตำแหน่งติดต่อกัน
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ป.ม.-ป.ช. ปีเว้นปี
นับตั้งแต่วันที่ดำรง
๔. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ตำแหน่งจนถึงวัน
ป.ช.-ม.ว.ม. เว้น ๒ ปี
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
ของปีที่จะขอ
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
พระราชทาน
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นปี
๔. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ป.ม.-ป.ช. เว้น ๒ ปี          

๘๙๕
บัญชี ๓๕
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต.ช.

ม.ว.ม.

๒

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
- ลำดับ ๑-๒ ต้องมี
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ระยะเวลาการดำรง
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.
ตำแหน่งติดต่อกัน
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ป.ม.-ป.ช. ปีเว้นปี
นับตั้งแต่วันที่ดำรง
๔. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ตำแหน่งจนถึงวัน
ป.ช.-ม.ว.ม. เว้น ๒ ปี
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
ของปีที่จะขอ
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
พระราชทาน
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นปี
๔. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ป.ม.-ป.ช. เว้น ๒ ปี          

๘๙๖
บัญชี ๓๖
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ลำดับ
๑

ตำแหน่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ต.ช.
ป.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
- ต้องมีระยะเวลา
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา การดำรงตำแหน่ง
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ๙๐ วัน นับตั้งแต่วัน
ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นปี
ที่ดำรงตำแหน่งจนถึง
๔. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น วันก่อนวันพระราช
ป.ม.-ป.ช. เว้น ๒ ปี
พิธีเฉลิมพระชนม
พรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทาน

๘๙๗
บัญชี ๓๗
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลปกครอง
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานศาลปกครองสูงสุด

ต.ช.

ม.ว.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
๑. ลำดับ ๑-๓ ต้องมี
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ระยะเวลาการดำรง
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.
ตำแหน่งติดต่อกัน
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ป.ม.-ป.ช. ปีเว้นปี
นับตั้งแต่วันที่ดำรง
๔. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ตำแหน่งจนถึงวัน
ป.ช.-ม.ว.ม. เว้น ๒ ปี
ก่อนวันพระราชพิธี
								 เฉลิมพระชนมพรรษา
๒ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ต.ช.
ป.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
ของปีที่จะขอ
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
พระราชทาน
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช. ๒. ลำดับที่ ๔-๕ ต้องมี
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ระยะเวลาการดำรง
ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นปี
ตำแหน่งติดต่อกัน
๔. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า
ป.ม.-ป.ช. เว้น ๒ ปี
๕ ปีบริบูรณ์ นับ
ตั้งแต่วันเริ่มดำรง
๓ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ต.ม.
ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
ตำแหน่งจนถึงวัน
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ก่อนวันพระราชพิธี
ได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
เฉลิมพระชนมพรรษา
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ของปีที่จะขอ
ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นปี
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๔ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
จ.ม.
ท.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
๓. ลำดับ ๔-๕ การนับ
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
สำหรับตุลาการ
๓. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น
ศาลปกครองชั้นต้น
						 ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น ๒ ปี
ให้นับระยะเวลาที่
ตามลำดับถึง ท.ช.
เคยเป็นข้าราชการ
หรือพนักงาน
๕ รองอธิบดีผู้พิพากษา
จ.ม.
ท.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
รัฐวิสาหกิจ หรือ
ศาลปกครองชั้นต้น
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
พนักงานองค์การ
ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
ของรัฐมารวมกับ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองชั้นต้น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑ ปี (๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน

๘๙๘
บัญชี ๓๘
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ
ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

ต.ม.

ป.ม.

๒

กรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

จ.ช.

ท.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
- ลำดับ ๑-๒ ต้องมี
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา ระยะเวลาการดำรง
ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ป.ม. ตำแหน่งติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ดำรง
ตำแหน่งจนถึงวัน
๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
ก่อนวันพระราชพิธี
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา เฉลิมพระชนมพรรษา
ได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ช. ของปีที่จะขอ
พระราชทาน

