สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการการเมืองและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
หรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา*
ลําดับ

*

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ
เลื่อนได้ถึง
ม.ป.ช.
ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

๑

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง

ต.ช.

ม.ว.ม.

ปีเว้นปี

๓

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ต.ช.

ป.ช.

๔

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ป.ม.

๑. ต.ช. – ป.ม. ปีเว้นปี
๒. ป.ม.๓ ปี ขอ ป.ช.
ปีเว้นปี

๕

ที่ปรึกษารัฐมนตรี หรือ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

๖

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ป.ช.

ปีเว้นปี

๗

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ป.ม.

ปีเว้นปี

๘

ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จ.ช.

ท.ม.

ปีเว้นปี

๙

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือทบวง หรือเลขานุการรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

๑๐

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง หรือทบวง

ต.ม.

ท.ม.

ปีเว้นปี

๑๑

คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการ
ประสานงานวุฒิสภา ที่ดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา

ท.ม.

ม.ป.ช.

หมายเหตุ

ปีเว้นปี

- ลําดับที่ ๓ – ๑๐
ให้ขอเฉพาะผู้ที่
ได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณแผ่นดิน
- ลําดับที่ ๓ - ๔
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย จะต้อง
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาฯ
มาแล้ว ครบ ๑ ปี
(๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตราสายสะพาย
ต้องเว้น ๒ ปี

๑. ท.ม.-ป.ช. ปีเว้นปี
๒. ป.ช. ๓ ปี ขอ
ม.ว.ม.
๓. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ
ม.ป.ช.

ที่มา : ระเบีย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ า ด้ว ยการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริ ย าภรณ์อั นเป็ น ที่เ ชิด ชู ยิ่ง ช้ า งเผือ ก

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๓

๙๓

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ*
ลําดับ

ตําแหน่ง

๑
๒
๓

ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
รองประธานวุฒิสภา
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
สภาผู้แทนราษฎร
หรือประจําวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือ สมาชิกวุฒิสภา

๔
๕
๖
๗

๘

๙
๑๐

๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
ที่ปรึกษารองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร หรือที่ปรึกษา
รองประธานวุฒิสภา
เลขานุการประธานรัฐสภา
เลขานุการรองประธานรัฐสภา
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือเลขานุการประธานวุฒิสภา
เลขานุการรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร หรือเลขานุการ
รองประธานวุฒิสภา หรือเลขานุการ
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ
เลื่อนได้ถึง
ม.ป.ช.
ม.ว.ม.
ม.ป.ช.
ม.ว.ม.
ม.ป.ช.
ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี

ป.ม.
ป.ม.
ท.ช.

ม.ป.ช.
ม.ป.ช.
ม.ป.ช.

ทุกปี
ทุกปี
๑. ท.ช. - ม.ว.ม. ทุกปี
๒. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.

ท.ช.

ม.ป.ช.

ต.ม.

ป.ช.

๑. ท.ช. – ป.ม. ทุกปี
๒. ป.ม. – ป.ช. ปีเว้นปี
๓. ป.ช. ๓ ปี ขอ ม.ว.ม.
๔. ม.ว.ม ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.
๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นปี
๒. ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช.

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

จ.ช.

ท.ม.

ปีเว้นปี

- ลําดับที่ ๘ – ๑๑
ให้ขอได้เฉพาะ
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณแผ่นดิน
- ลําดับที่ ๘ การเริ่มต้น
ขอชั้นสายสะพายจะต้อง
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาฯ
มาแล้วครบ ๑ ปี
(๑๒เดือน)
ของปีที่จะขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตราสายสะพาย
จะต้องเว้น ๒ ปี

บ.ม.
บ.ม.
บ.ม.
บ.ม.

ท.ช.
ท.ม.
ต.ม.
จ.ม.

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี
ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

- ลําดับที่ ๑๒ - ๑๕
ให้ขอเฉพาะผูไ้ ด้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
จากงบประมาณ
หมวดค่าตอบแทน

หมายเหตุ (๑) ตํ า แหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ปรั บ เกณฑ์ ก ารเสนอขอตามมติ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สายสะพาย ประจํ า ปี ๒๕๔๔ ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ที่ นร ๐๒๐๑/๗๑ (พิเศษ) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่สมาชิกวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษ
(๒) ตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรหรือประจําวุฒิสภา ปรับเกณฑ์เริ่มต้นการเสนอขอตาม (๑)
*

ที่มา : ระเบีย บสํานั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์อั นเป็ นที่เ ชิดชู ยิ่งช้ า งเผือ ก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๔

๙๔

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ คู่สมรสของสมาชิกรัฐสภา*
ลําดับ

*

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ
เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานรัฐสภา

ท.ช.

ม.ว.ม.

๒

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒสิ ภา

ท.ช.

ม.ว.ม.

๓

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือรองประธานวุฒิสภา

ต.ม.

ป.ม.

๔

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา

บ.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่ อ นชั้ น ตรา
ได้ทุกปี ตามลําดับถึง ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ ตรา
ได้ทุกปี ตามลําดับถึง ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. แล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ ตรา
ได้ทุกปี ตามลําดับถึง ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ ตรา
ได้ปีเว้นปี ตามลําดับถึง ท.ม.

ที่มา : ระเบีย บสํานั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์อั นเป็ นที่เ ชิดชู ยิ่งช้ า งเผือ ก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๒๓ และบัญชี ๒๔

๙๕

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย∗
(เฉพาะสําหรับพระราชทานแก่สมาชิกวุฒิสภา)
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนั้ ต่ํากว่าสายสะพาย

ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก (ท.ช.) บุรุษ

ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก (ท.ช.) สตรี

∗

ภาพประกอบจาก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๙๖

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สายสะพาย

(๑) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

(๒) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

๙๗

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

(๓) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

(๔) มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก (ม.ป.ช.)

๙๘

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

ภาพการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บุรุษ

สตรี

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ร่วมกับ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

๙๙

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ร่วมกับ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

๑๐๐

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ร่วมกับ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

๑๐๑

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ร่วมกับ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

๑๐๒

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ร่วมกับ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

๑๐๓

