
การขอพระราชทาน 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่ง

ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536  
การขอพระราชทานในครั้งแรกในกรณีข้าราชการ จะต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันเร่ิม
เข้ารับราชการจนถึง 60 วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยให้เร่ิมจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกฎุไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน ดังนี ้

1. ชั้นท่ี 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย 
2. ชั้นท่ี 7 เหรียญเงินช้างเผือก 
3. ชั้นท่ี 6 เหรียญทองมงกุฎไทย 
4. ชั้นท่ี 6 เหรียญทองช้างเผือก 

พระราชลัญจกรประจ าเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม / มงกุฎไทย 
ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ในกรณีข้าราชการเร่ิมท่ี 

1. ชั้นท่ี 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
2. ชั้นท่ี 5 เบญจมาภรณช์้างเผือก 
3. ชั้นท่ี 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
4. ชั้นท่ี 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
5. ชั้นท่ี 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
6. ชั้นท่ี 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
7. ชั้นท่ี 2 ทวีติยาภรณ์มงกฎุไทย 
8. ชั้นท่ี 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

ชั้นสายสะพาย หรือ ข้าราชการท่ีมีบรรดาศักดิ์ สามารถขอรับพระราชทานโกศประดับเมื่อส้ินชีวิต 
1. ชั้นท่ี 1 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (สายสะพาย 1) 
2. ชั้นท่ี 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพาย 2) 
3. ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (สายสะพาย 3) 
4. ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพาย 4) 

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีทั้งหมด 44 บัญชี 

1. บัญชี 1 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่องคมนตร ี
2. บัญชี 2 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่รัฐมนตร ี
3. บัญชี 3 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองและคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา 
4. บัญชี 4 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในรัฐสภาและตุลาการ

รัฐธรรมนูญ 
5. บัญชี 5 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


6. บัญชี 6 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร 

7. บัญชี 7 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น 
8. บัญชี 8 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการทหาร 
9. บัญชี 9 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
10. บัญชี 10 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตุลาการ 
11. บัญชี 11 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการอัยการ 
12. บัญชี 12 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
13. บัญชี 13 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะ

ปกครองท้องถิ่น 
14. บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน 

พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ยกเว้นที่ปรากฏใน
บัญชีอื่น ๆ 

15. บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
16. บัญชี 16 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ 
17. บัญชี 17 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย 
18. บัญชี 18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มี

ลักษณะพิเศษ 
19. บัญชี 19 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
20. บัญชี 20 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ชาวต่างประเทศ 
21. บัญชี 21 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสองคมนตรี 
22. บัญชี 22 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี 
23. บัญชี 23 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา (บางต าแหน่ง) 
24. บัญชี 24 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ด ารงต าแหน่ง (สมาชิกรัฐสภา/

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่/ทหารชั้นผู้ใหญ่/ต ารวจช้ันผู้ใหญ/ตุลาการ และอัยการ 
25. บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง 
26. บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาต ิ
27. บัญชี 27 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
28. บัญชี 28 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
29. บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง 
30. บัญชี 30 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87


31. บัญชี 31 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

32. บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานราชการ 
33. บัญชี 33 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการการเลือกตั้ง 
34. บัญชี 34 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 
35. บัญชี 35 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
36. บัญชี 36 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
37. บัญชี 37 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลปกครอง 
38. บัญชี 38 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
39. บัญชี 39 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
40. บัญชี 40 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
41. บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง 
42. บัญชี 42 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานของหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นข้าราชการ 
43. บัญชี 43 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
44. บัญชี 44 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D

