
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ฉบับที่ ๓๓ 
เร่ือง แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศ ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ” หมายความวา เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิง

ชางเผือก ตามกฎหมาย วาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตามกฎหมาย วาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย แลวแตกรณี 

“ขาราชการการเมือง” หมายความถึง บุคคลซึ่งเปนหรือถือวาเปนขาราชการ
การเมือง ตามกฎหมาย วาดวยขาราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น 

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ยกเวน
ขาราชการการเมือง และใหหมายความรวมถึงขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามกฎหมาย วาดวยการปกครองสวนทองถ่ิน” 

 
ขอ ๒  ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หนวยงานหรือองคการของรัฐ รวมทั้งบุคคลที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ยกเวนการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามมติคณะรัฐมนตรี” 

 
ขอ ๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ ๑๖/๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา

ด ว ยก า ร ขอพระ ร า ชท าน เค รื่ อ ง ร า ชอิ ส ริ ย าภ รณ อั น เป นที่ เ ชิ ด ชู ย่ิ ง ช า ง เ ผื อ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ขอ ๑๖/๑ ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

(๑)  ประธานองคกรอิสระตามกฎหมาย สําหรับผูดํารงตําแหนงในองคกร 
(๒)  เลขาธิการหรือหัวหนาหนวยธุรการขององคกรอิสระ ตามกฎหมายสําหรับ

พนักงานในองคกร 
(๓)  ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดขององคการมหาชน สําหรับเจาหนาที่ใน

องคการ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับคูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิไดรับ

พระราชทานตามบัญชีแนบทาย ใหผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เปนผูเสนอ 
ใหผูเสนอรายชื่อผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามวรรคหนึ่ง 

(๒) และ (๓)  ดําเนินการตามขอ ๑๗ โดยอนุโลม” 
 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๒ ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เจาหนาที่องคการมหาชน พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะ
อยางเดียวกัน พนักงานหนวยธุรการขององคกรอิสระตามกฎหมาย และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่
ตองพนจากการปฏิบัติหนาที่เพราะเกษียณอายุในปใด หากเปนผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอยูกอนการพนจากการปฏิบัติหนาที่ ใหมีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในปที่พนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
ดวย” 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๒๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ข อ  ๒๓  ใ ห มี คณ ะ ก ร รมก า รพิ จ า รณ า ก า ร เ ส นอ ขอพ ร ะ ร า ชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

(๑)  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
(๒)  รองนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ 
(๓)  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 
จํานวน ๕ คน 
(๔)  เลขาธิการพระราชวัง เปนกรรมการ 
(๕)  ราชเลขาธิการ เปนกรรมการ 
(๖)  เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๘)  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ เปนกรรมการและ 
ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ 
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๙)  ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ เปนกรรมการและ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ผูชวยเลขานุการ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายทุกช้ันตราแกบุคคลที่สมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย และเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันต่ํากวาสายสะพายแกบุคคล
ดังตอไปนี้อีกดวย 

(๑)  องคมนตร ี
(๒)  ขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 
(๓)  ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามกฎหมาย 
(๔)  ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

ตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
(๕)  คูสมรสของผูดํารงตําแหนงตามบัญชีทายระเบียบที่มีสิทธิไดรับการ

พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางานเพื่อกล่ันกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” 
 
ขอ ๖  ใหยกเลิกความในขอ ๒๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ข อ  ๒๔  ใ ห มี คณ ะ ก ร ร มก า รพิ จ า รณ า ก า ร เ สน อ ขอพร ะ ร า ชท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันต่ํากวาสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

(๑)  รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๒)  ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง เปนกรรมการ 
ที่ประธานกรรมการแตงตั้ง 
จํานวน ๕ คน 
(๓)  เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ 
(๔)  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการ 
(๕)  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการ 
หรือที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๖)  ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ เปนกรรมการและ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ เลขานุการ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๗)  ขาราชการในสํานักอาลักษณและ เปนกรรมการและ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ผูชวยเลขานุการ 
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันต่ํากวาสายสะพายทุกช้ันตรา 
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางานเพื่อกล่ันกรอง ตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” 
 
ขอ ๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ ๓๐/๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา

ด ว ยก า ร ขอพระ ร า ชท าน เค รื่ อ ง ร า ชอิ ส ริ ย าภ รณ อั น เป นที่ เ ชิ ด ชู ย่ิ ง ช า ง เ ผื อ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

“ขอ ๓๐/๑ ขาราชการที่เปลี่ยนสภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอไปไดเสมือนเปนขาราชการในตําแหนงที่ดํารงอยูกอน
เปลี่ยนสภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย” 

 
ขอ  ๘   ใหยกเ ลิกบัญชี  ๘  บัญชี  ๙  และบัญชี  ๑๔  ท ายระเบียบสํ านัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชบัญชี ๘ บัญชี ๙ และ
บัญชี ๑๔ ทายประกาศนี้แทน 

 
ขอ ๙  ใหเพ่ิมบัญชี ๒๕ ถึงบัญชี ๓๘ ทายประกาศนี้เปนบัญชีทายระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
ขอ ๑๐  กรณีไมมีหลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ใหแกบุคคลใด ใหคณะกรรมการตามขอ ๒๓ และขอ ๒๔ พิจารณาโดยใชหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในบัญชีทายระเบียบโดยอนุโลม 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป๑ 

 
 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หนา ๒๘/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 

หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญชี 8 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร 
๒.  บัญชี 9 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ 
๓.  บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่องคการมหาชน พนักงานองคการของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่มีลักษณะอยางเดียวกัน ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอ่ืนๆ 

๔.  บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการการ
เลือกตั้ง 

๕.  บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

๖.  บัญชี 27 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

๗.  บัญชี 28 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา 

๘.  บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาล
ปกครอง 

๙.  บัญชี 30 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

๑๐.  บัญชี 31 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกสมาชิกสภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

๑๑.  บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ 
๑๒.  บัญชี 33 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการ

การเลือกตั้ง 
๑๓.  บัญชี 34 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
๑๔.  บัญชี 35 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
๑๕.  บัญชี 36 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรส

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
๑๖.  บัญชี 37 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการ

ศาลปกครอง 
๑๗.  บัญชี 38 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจดัทํา 
๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

 


