
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 

พระราชบัญญัติ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา 
ของวุฒิสภา 

 

                                                                                                   อ.พ.๑/๒๕๖๕ 



คํานํา 

 
เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบ 

และนําเสนอขอมูลสําคัญท่ีจําเปนตอการพิจารณารางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นชอบแลว ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปที่ ๓ ครั้งท่ี ๑๙ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือใชในราชการวงงาน 
ดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุงเนนสารประโยชนในเชิงอางอิงเบื้องตน สําหรับประกอบการพิจารณา 
ของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

มกราคม ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

จัดทําโดย 

 นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แยมวงษ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายบุญสงค  ทองอินทร ผูบังคับบัญชากลุมงานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวศิวณัฐภรณ  นันทะมา นิติกรปฏิบัติการ 
 นางกิตติมา  อรณุพูลทรัพย วิทยากรชํานาญการ 
 นางพวงผกา  วรศิลป เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวอลงกรณ  ตันเบ็ต เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวบุษบา  เสือแปน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

กลุมงานกฎหมาย ๑  สาํนักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 
ผลิตโดย 

กลุมงานการพิมพ  สํานักการพิมพ  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๒๙ , ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๙๐ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

 
 

          ทานสมาชิกวุฒิสภา และผูสนใจท่ีมีความประสงคหรือตองการท่ีจะศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติเปนการลวงหนากอนวันประชุมวุฒิสภา สามารถสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติไดจากเว็บไซตวุฒิสภา www.senate.go.th 

 

http://www.senate.go.th/


สารบัญ 

หนา 

สวนท่ี ๑ สาระสําคัญ บทวเิคราะห และตารางเปรียบเทียบ 
 รางพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว)  

 ๑. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญตัเิครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ..............................................................................................................  ๑ 

 ๒. บทวิเคราะหรางพระราชบญัญตัเิครือ่งราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ..............................................................................................................  ๓ 

 ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญตัเิครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกบัที่มีการแกไข)  
กับรางพระราชบญัญตัเิครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว)  ................................................................................  ๙ 

สวนท่ี ๒ ขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
 รางพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 ๑. การดําเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย   ........................  - ๑ - 

 ๒. บทวิเคราะหรางพระราชบญัญตัิเครือ่งราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....   ........................................................................................................  - ๓ - 

 ๓. เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา  
  (The Most Illustrious Order of Chula Chom Klao)  .............................................  - ๔ - 

ภาคผนวก 

 : สําเนาหนงัสือสภาผูแทนราษฎร  
ดวนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๔๒๓๑ ลงวนัที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รางพระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ................................................................................................  (๑) 

 : รางพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  (สภาผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว)  ...............................................................................  (๓) 

 : บันทึกวิเคราะหสรปุสาระสําคัญ 
ของรางพระราชบัญญตัเิครือ่งราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ................  (๖) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

สาระส าคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสรยิาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

ร่างพระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . .  
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติ 

จากนั้น ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สอง โดยกรรมาธิการเต็มสภา๑ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ได้อนุมัติตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอญัตติดังกล่าว ต่อจากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ได้พิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป๒ 

เมื่อจบการพิจารณาในวาระที่สองแล้ว ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไป 
ในวาระที่สาม โดยลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                                        
๑ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๐ บัญญัติว่า  
“ข้อ ๑๒๐  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ สภาจะให้คณะกรรมาธิการสามัญหรือ

คณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้ 
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ หรือเมื่อสมาชิกเสนอญั ตติโดยมี

จ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคนและที่ประชุมอนุมัติ 
คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่ง  

ร่างพระราชบัญญัตินั้น”  
๒ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๐ บัญญัติว่า  
“ข้อ ๑๓๐  ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกทุกคน  

ในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ และประธานมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย 
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเป็นการพิจารณาในช้ันคณะกรรมาธิการและการพิจารณาของสภาในวาร ะ 

ที่สองเรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป” 
 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสรยิาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ร่างพระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

เพื่อยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ยกเลิกมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐) 

เหตุผล 
โดยที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และทรงไว้

ซึ่งพระราชอ านาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สมควรเป็นผู้ที่ท างานสนองเบื้องพระยุคลบาท ประกอบคุณงามความดีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสืบ
ตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้มีความเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเนื้อหา
รวมจ านวน ๕ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
 ๑. ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามมาตรา ๙  
และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔   
(ร่างมาตรา ๓) 
 ๒. ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ และการสืบตระกูล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้เป็นอันสิ้นสุดแต่เพียงผู้ได้รับพระราชทานล าดับสุดท้ายก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้ใช้บังคับ  (ร่างมาตรา ๔) 
 ๓. ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕) 
 

________________ 
 



๓ 
 

รางพระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสรยิาภรณจุลจอมเกลา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

บทวิเคราะห 
รางพระราชบัญญัตเิคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 
 

๑. เหตุผลท่ีจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

โดยท่ีพระมหากษัตริยทรงเปนประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา และทรงไว
ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ ซึ่งผูท่ีไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณสมควรเปนผูท่ีทํางานสนองเบื้องพระยุคลบาท ประกอบคุณงามความดีเปน
ประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนเปนท่ีประจักษอยางแทจริง สมควรแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในสวนที่ เกี่ยวกับ 
การสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณใหมีความเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึงและวาระท่ีสอง 

 ๒.๑ วาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ0

๓ 

  ๒.๑.๑ การเสนอรางพระราชบัญญัติ 

   รางพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และไดเขาสูการพิจารณา
ของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปที่  ๓ ครั้งที่  ๑๙ (สมัยสามัญประจําปครั้ ง ท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  

  ๒.๑.๒ สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 

นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแถลงถึงหลักการ 
และเหตุผล พรอมท้ังสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... สรุปไดดังนี้ 

๑) โดยท่ีพระมหากษัตริยทรงเปนประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
และทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ ซึ่งผูท่ีไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสมควรเปนผูท่ีทํางานสนองเบื้องพระยุคลบาท ประกอบคุณงาม

                                        
 ๓ สามารถสืบคนเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมไดจากเว็บไซต  
E-Library หองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนขอมูลผาน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหนาท่ี ๕ 



๔ 
 

รางพระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสรยิาภรณจุลจอมเกลา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

ความดีเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนเปนท่ีประจักษอยางแทจริง จึงสมควรมีการแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการยกเลิกการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓) การยกเลิกการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวจะมีผลกระทบตอ 
ผูท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแลวกอนวันท่ีรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมมีผลกระทบ
ตอบุคคลท่ัวไป โดยผูที่ ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแลวจะมีสิทธิและหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัตฉิบับนี้ และ
การสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณนี้เปนอันส้ินสุดแตเพียงผูไดรับพระราชทานลําดับสุดทาย 
กอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สําหรับรางพระราชบัญญัตินี้ ภายหลังรัฐมนตรีไดแถลงหลักการและเหตุผลแลว  
ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

  ๒.๑.๔ ผลการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ 

   มติ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดลงมติในวาระท่ีหนึ่ง รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๓๑๖ เสียง ไมรับหลักการ ไมมี  
งดออกเสียง ๑ เสียง และไมลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้  
โดยกรรมาธิการเต็มสภาซึ่งเปนการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณาของสภาในวาระท่ีสอง 
เรียงตามลําดับมาตรารวมกนัไป ทั้งนี้ ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๓๐  

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

รางพระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสรยิาภรณจุลจอมเกลา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

   
 ๑. รางพระราชบญัญตัเิครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที ่..)  
พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตรี เปนผูเสนอ) ซึ่งเปนเอกสารแนบระเบียบวาระ  
ในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปที ่๓ ครั้งที ่๑๙  
(สมัยสามัญประจําปครัง้ทีส่อง) วนัพุธท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/590023 
 

 

 ๒. บนัทึกการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปที ่๓ ครั้งที ่๑๙  
(สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันพุธท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=10155&mid=4369 
 

 

 ๓. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปที ่๓ ครัง้ที ่๑๙  
(สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันพุธท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=10154&mid=4369 
 

 

 ๔. พระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=523899&ext=pdf 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

รางพระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสรยิาภรณจุลจอมเกลา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

 ๒.๒ วาระท่ีสอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลาํดับมาตรา  

  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระท่ีสองเรียงตามลําดับ
มาตรา และไดพิจารณาท้ังรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง โดยไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใด 
ขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคํา จากนั้น ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาในวาระท่ีสอง โดยเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ  
แลวเรียงตามลําดับมาตรา จนจบราง และมีการอภิปราย ดังนี้ 

       ๒.๒.๑ รางมาตรา ๓ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติและความเปนมาของเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาและการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ดังกลาว ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา 
พุทธศักราช ๒๔๘๔  

   นายภูมินทร ปลั่งสมบัต ิรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดตอบชี้แจง ดังนี้ 

เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาสถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ. ๒๔๑๖ เพ่ือเปนเครื่องหมายแสดงอิสริยยศและเพ่ือระลึกถึงความดีความชอบของ
บรรดาวงศานุวงศและขาราชการท่ีไดทํานุบํารุงแผนดินนับแตปฐมจักรีวงศ ดวยพระองคมีพระราชดําริวา 
ถึงแมพระองคจะทรงครองสิริราชสมบัติเมื่ออายุยังนอย พระบรมวงศานุวงศและขาราชการท้ังปวง 
ก็มิไดรังเกียจและยังคงปฏิบัติราชการรับสนองพระเดชพระคุณเหมือนเชนท่ีเคย และมีพระราชประสงค
จะทรงบํารุงวงศตระกูลและทายาทของบุคคลเหลานี้ใหมีความเจริญในราชการสืบเนื่องตอไปดวย  
โดยเปนการพระราชทานใหแกพระบรมวงศานุวงศและขาราชการฝายหนา (ฝายชาย) เทานั้น และ
สามารถมีการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณได สําหรับฝายใน (ฝายหญิง) พระองคทรงสรางกลองหมาก
และหีบหมากสําหรับพระราชทานเครื่องยศใหในทํานองเดียวกัน แตไมมีการพระราชทานโดยทางสืบสกุล 

   ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙  
ซึ่งเปนการเพ่ิมจํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาใหสูงขึ้น  

ในสวนของการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลานั้น หากบิดาเปนผูไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนับแตชั้นปฐมจุลจอมเกลาลงไป บุตรชายผูสืบตระกูลบิดาเพียง 
ชั้นเดียวจะเปนผูไดรับสืบเครื่องราชอิสริยาภรณ และเมื่อบุตรชายถึงแกความตายจะไมไดรับ 
การสืบเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวตอ หากเปนหลานสืบตระกูลปูจะไดรับพระราชทาน 
ชั้นตติยานุจุลจอมเกลา  

 

 



๗ 
 

รางพระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสรยิาภรณจุลจอมเกลา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๒.๒.๒ รางมาตรา ๔ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑) คําวา “บรรดาผูซึ่งไดรับ” กับคําวา “ผูไดรับ” มีความหมายแตกตางกันหรือไม 

อยางไร    
  ๒) ขอความวา “ใหมีสิทธิและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ

จุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้” กับขอความวา “และการสืบ
ตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณนี้.....” มีการเวนวรรคระหวางขอความทั้งสองขอความดังกลาว หรือไม  

  นางสาวฉันทพิมพ บรรจงจิตร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดตอบ
ชี้แจง ดังนี้ 

๑) คําวา “บรรดาผูซึ่งไดรับ” หมายถึง ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลาโดยการสืบตระกูลแลวในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมฉบับนี้มีผลใชบังคับ  
ยอมเปนผูที่ยังคงมีสิทธิและหนาที่ท้ังปวงตามพระราชบัญญัตวิาดวยเครื่องราชอิสสรยิาภรณจุลจอมเกลา 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เชน สิทธิในการแตงกายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สิทธิในการขอ 
เครื่องประกอบเกียรติยศในพิธีศพ หนาท่ีในการสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หนาที่ในการดูแลรักษา
เกียรติยศแหงเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนตน สวนคําวา “ผูไดรับ” หมายถึง ผูที่ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณโดยการสืบตระกูลอยูแลว กอนวันท่ีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมฉบับนี้มีผล 
ใชบังคับ ใหเปนผูไดรับพระราชทานลําดับสุดทาย อันมีผลทําใหการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ
ส้ินสุดลงและจะไมมีการสืบตระกลูเครื่องราชอิสริยาภรณสืบเนื่องตอไป  

๒) ขอความวา “ใหมีสิทธิและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ
จุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้” กับขอความวา “และการสืบ
ตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณนี้.....” มีการเวนวรรคระหวางขอความท้ังสองขอความ  

มติ  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยไมม ี
การแกไข 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีสาม 

        มติ ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรไดลงมติในวาระท่ีสาม เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง ๓๒๘ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไมลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

๔. การวิเคราะหรางพระราชบัญญัติ ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว  

     เครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลจุลจอมเกลาสถาปนาสรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจ าอยูหัว เมื่ อป  พ.ศ. ๒๔๑๖ ดวยทรงโปรดเกลา ฯ ใหสถาปนาสรางขึ้น 
เพ่ือเปนเครื่องหมายแสดงอิสริยยศพระราชทานใหแกพระบรมวงศานุวงศและขาราชการฝายหนา  



๘ 
 

รางพระราชบญัญตัิเครื่องราชอิสรยิาภรณจุลจอมเกลา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

(ฝายชาย) ผูซึ่งมีคุณูปการตอบานเมืองและผูซึ่งไดทํานุบํารุงแผนดิน ตามท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควร 
โดยใหบุตรและหลานของผูท่ีไดรับพระราชทานสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาได  
ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงไดมีการพระราชทานใหแกพระบรมวงศานุวงษและขาราชการฝายใน  
(ฝายหญิง) โดยการตราพระราชบัญญัติ เครื่องราชอิศริยาภรณ สําหรับตระกูลจุลจอมเกลา  
รัตนโกสินทร ศก ๑๑๒ (ฝายใน)1

๔ ซึ่งจะไมมีการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาเหมือนกับ
ฝายชายผูไดรับพระราชทาน และตอมา ไดมีการตราพระราชบญัญัตเิครือ่งราชอิศริยาภรณสําหรับตระกลู
จุลจอมเกลาฝายในเพ่ิมเติม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ และพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมเครื่องราชอิศริยาภรณ
จุลจอมเกลา พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ลวนเปนการแกไขเพ่ือเพ่ิมจํานวนและชั้นตราของเครื่องราชอิศริยาภรณ
จุลจอมเกลา จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ
จุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ขึ้นใชบังคับแทน และมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ เพ่ือเพ่ิมจํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลาใหสูงขึ้น โดยยังคงบัญญัติใหเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลามีไวเพ่ือพระมหากษัตริย 
ทรงพระราชทานใหแกผู ท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควร 2

๕ จึงพิจารณาไดวา นับแตอดีตเปนตนมา 
พระมหากษัตริ ยทรงสถาปนาและเปนประธานของ เครื่ อ งราชอิสริยาภรณ จุลจอมเกล า  
และการพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาเปนพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยที่จะพระราชทานใหแกผูที่ทรงมีพระราชดําริเห็นสมควร ซึ่งแมวาจะมีการเปล่ียนแปลง
ระบอบการปกครองประเทศในป พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 
ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตาง ๆ ก็ ยังคงไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีไดบัญญัติ 
เรื่องดังกลาวไว 3๖ และรัฐธรรมนูญทุกฉบับตอมาก็ไดบัญญัติไวในทํานองเดียวกัน โดยรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปจจุบันบัญญัติไวในมาตรา ๙ วา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนา 
และถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ”  
 

___________________ 

                                        
๔ ราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๔๖ เลม ๑๐ <http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/032/346.PDF> (สืบคน

เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔).  
๕ พระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕ บัญญัติวา   
“มาตรา ๕ เครื่องราชอิสสรยิาภรณน้ีสําหรับพระราชทานแกผูท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควร” 
๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา  
“มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักดิ์  และพระราชทาน

เครื่องราชอิสสริยาภรณ” 



 

๙ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ พุทธศักราช  ๒๔๘๔ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแกไ้ข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

พระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 

พระราชบัญญัต ิ
เครื่องราชอิสสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
                   

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตย์ ทิพอาภา 
พล.อ. พิชเยนทร โยธิน 

ตราไว้ ณ วันท่ี ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เป็นปีท่ี ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ
เครื่องราชอิสรยิาภรณจ์ุลจอมเกลา้ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
                   

 ...................................... 
...................................... 
...................................... 

 

 
 

 
................................................................................................................................................. 

............................ 
 



 

๑๐ 

พระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสสริยาภรณส์ าหรับ

ตระกลูจุลจอมเกล้า 
 

 
โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสรยิาภรณจ์ุลจอมเกลา้ 
 

จึงมีพระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบัญญัติขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี ้

 

................................................................................................................................................. 
............................ 

 
มาตรา ๑   พระราชบญัญัตินี้ใหเ้รยีกว่า “พระราชบญัญัตเิครื่องราชอสิสรยิาภรณ์จลุจอมเกลา้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔” 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสรยิาภรณจ์ุลจอมเกล้า 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒[๑]  ให้ใช้พระราชบัญญัตนิี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 
 
มาตรา ๙  ให้มีการสืบตระกลูเครือ่งราชอิสสริยาภรณ์นี้ ดังต่อไปนี ้
๑. เมื่อบิดาไดร้ับพระราชทานเครือ่งราชอิสสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ บุตรชายจะ

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณส์ืบตระกลูตั้งแต่บดิายังมชีีวิตอยู่ และการสืบตระกลู
ตามข้อนี้ให้มีตลอดไปจนกว่าจะหาตัวผูส้ืบสายโลหิตที่เป็นชายไมไ่ด้ 

๒. เมื่อบิดาไดร้ับพระราชทานเครือ่งราชอิสสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า บุตรชายจะได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณส์ืบตระกูลตั้งแต่บิดายังมีชีวิตอยู่ แต่การสืบตระกูลตามข้อนี้ 
เป็นอันสิ้นสดุแต่เพียงน้ี 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญัตเิครื่องราชอิสสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/-/หน้า ๑๕๕๓/๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ 

 
 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=387881&ext=htm#_ftn1
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=387881&ext=htm#_ftn1


 

๑๑ 

พระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 

๓. เมื่อบิดาไดร้ับพระราชทานเครือ่งราชอิสสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ หรือทุตยิ
จุลจอมเกล้า บุตรชายจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์สืบตระกูลเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้ว 
การสืบตระกลูตามข้อน้ีเป็นอันสิ้นสุดแตเ่พียงน้ี 

 

การสืบตระกลูดังเช่นว่ามาท้ังหมดนี้ บุตรชายใหญ่ของจ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในขณะนั้น เป็น
ผู้จะได้รับพระราชทานแต่ต้องเป็นบุตรซึ่งบิดามารดาหรือญาตผิู้ใหญใ่นตระกูลรับรองยกย่อง 
ประกอบกับมีความประพฤติและหลักฐานดี สมควรที่จะรักษาเกยีรติแห่งเครื่องราชอิสสรยิาภรณ์
นี ้หากบุตรชายใหญ่นั้นไมส่มควรจะไดร้ับพระราชทาน บิดาจะขอพระราชทานให้บุตรชายรองลง
ไปตามล าดบัก็ได้ เมื่อทรงพระราชด าริเห็นสมควรจะได้พระราชทานเป็นพิเศษ การสบืตระกูลโดย
พระราชทานเป็นพิเศษเช่นนี้ เป็นอันสิ้นสุด แต่เพียงผูไ้ดร้ับพระราชทานนั้นเท่าน้ัน 

 

เมื่อบุตรชายที่จะได้รับพระราชทานวิกลจริตหรือตายเสยีก่อนไดร้ับพระราชทานก็จะ
พระราชทานแก่หลานซึ่งเป็นบุตรของบุตรชายนั้น โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกลา่วมาในวรรค
ก่อน ถ้าไม่มีหลานดังกล่าวแล้ว จะได้พระราชทานแก่บตุรชายคนถดัไป ถ้าบุตรชายคนถัดไป
วิกลจริตหรือตายก็จะได้พระราชทานแก่หลานซึ่งเป็นบตุรของบุตรชายคนถัดไปนั้น โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์เช่นเดยีวกัน ถ้าไมม่ีหลานซึ่งเป็นบุตรของบุตรชายคนถัดไปนั้น ให้ได้แก่บุตรชาย
คนใดคนหนึ่งที่สมควร 
 

 

มาตรา ๑๐  เครื่องราชอิสสริยาภรณ์ที่จะพระราชทานในการสืบตระกูล ถ้าเป็นบตุรสบื
ตระกลูบิดา ใหไ้ด้รับตติยจุลจอมเกล้า ถ้าเป็นหลานสืบตระกลูปู่ ใหไ้ด้รับตติยานุจุลจอมเกลา้ 

 

 

 มาตรา ๔  บรรดาผูซ้ึ่งไดร้ับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณต์ามมาตรา ๙ และ 
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสสริยาภรณจ์ุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญตันิี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิและหน้าท่ีตามพระราชบัญญตัิ
เครื่องราชอิสสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตินี้
และการสืบตระกลูเครื่องราชอิสรยิาภรณ์นี้เป็นอันสิ้นสดุแต่เพียงผู้ได้รับพระราชทานล าดับสดุท้าย
ก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ 



 

๑๒ 

พระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
มาตรา ๑๕ ให้นายกรัฐมนตรรีักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัินี้ 

 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
          พิบูลสงคราม 
         นายกรัฐมนตร ี
 

    ………………………………………………….. 
 ………………………………………………….. 
            

 
                

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



- ๑ - 
 

การดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย∗ 
 

 

สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีไดดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย โดยไดนําผลการรบัฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของกับรางพระราชบญัญตัิ
เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอน โดยสามารถ
สรุปได1๑ ดังนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟงความคิดเห็น  
๑.๑ วิธีการรับฟงความคิดเห็น 
เนื่องจากรางพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา
ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจึงมิไดใชบงัคับเปนการทั่วไปกับประชาชนและไมมีผลกระทบตอประชาชน สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงไดรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดแก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานองคมนตรี  

๑.๒ จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น 
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี ่ยวของผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันจันทรที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๑.๓ พ้ืนท่ีในการรับฟงความคิดเห็น 
รับฟงความคิดเห็นเฉพาะจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีการรับฟงความคิดเห็น

จากประชาชน เนื่องจากรางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มิไดใชบังคับเปนการทั่วไปกับประชาชนและไมมีผลกระทบตอประชาชน 

๑.๔ ประเด็นท่ีมีการรับฟงความคิดเห็น 
ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... เปนรายมาตรา โดยสามารถแบงประเด็นท่ีจะพิจารณาเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว 
ไดเปน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

- หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติฯ 
- การยกเลิกมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ

จุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ เกี่ยวกับการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
- บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

จุลจอมเกลาอยูในวันกอนวันที่รางพระราชบัญญัติฯ มีผลใชบังคับ 
 

                                                           
∗เรียบเรียงโดย นางกิตติมา  อรุณพูลทรัพย วิทยากรชํานาญการ กลุมงานกฎหมาย ๑ สํานักกฎหมาย สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 
๑สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  



- ๒ - 
 

๒. สรุปการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ไมมีผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากการตรารางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ

จุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....2

๒  

๓. การเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตอประชาชน3

๓ 
รางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มิไดใชบังคับ

เปนการท่ัวไปกับประชาชนและไมมีผลกระทบตอประชาชน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดรับฟง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมิไดมีการเปดเผย
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากรางกฎหมาย
ดังกลาวแตอยางใด ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา

จัดทํารางพระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๕. ความเห็นตอการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัตเิครื่องราช 

อิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เห็นวา ไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แลว 

 

                                                           
๒รายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย (รางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....)  
๓อางแลว เชิงอรรถท่ี ๑ 



- ๓ - 
 

บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติเครือ่งราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....∗ 
 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๙ บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง 
พระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาและถอดถอนฐานนัดรศักดิ ์และพระราชทานและเรียกคืนเครือ่งราชอิสรยิาภรณ” 
โดยปจจุบันหลักเกณฑเกี่ยวกับการพระราชทานและการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
ไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แกไข
เพ่ิมเติม  

ดังนั้น เพ่ือใหผูที่สมควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาเปนผูท่ีทํางาน
สนองเบื้องพระยุคลบาทและเปนผูที่ประกอบคุณงามความดีอันเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
ซึ่งเปนท่ีประจักษอยางแทจริง จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือยกเลิกบทบัญญัติการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา ซึ่งจะทําให 
การพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลามีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

ทั้งนี้ การแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาตาม 
รางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... นี้ ไมสงผลกระทบตอผูที่ได 
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลากอนวันที่รางพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ โดยใหมีสิทธิ
และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณจุลจอมเกลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยรางพระราชบัญญัตินี้ และการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณนี้เปนอันส้ินสุดแตเพียงผูไดรับพระราชทาน
ลําดับสุดทายกอนวันที่รางพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ. 

                                        
∗บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรียบเรียงโดย  

นางกิตติมา  อรุณพูลทรัพย วิทยากรชํานาญการ กลุมงานกฎหมาย ๑ สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



- ๔ - 

เครื่องราชอสิริยาภรณจุลจอมเกลา  
(The Most Illustrious Order of Chula Chom Klao) 

 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 0๑ แปลโดยรูปศัพทคือเครื่องประดับ (อาภรณ) อันย่ิงใหญ (อิสริยะ) 

ของพระมหากษัตริย (ราช) ซึ่งไมชัดเจนวาเปนเครือ่งประดับสําหรับพระมหากษัตริยทรงใชเองเทานั้น 
หรือหมายถึงเครื่องประดับซึ่งเปนของพระราชทานผูอื่น ความจริงถาพิจารณาจากประวัติความเปนมาแลว
คงจะถูกตองทั้ง ๒ นัย เพราะแรกเริ่มเดิมทีเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องประดับประจําพระองคเฉพาะ
พระมหากษัตริย ตอมาเมื่อเห็นเปนของสูง ของสวยงาม และแสดงเกียรติยศของผูประดับ จึงเผ่ือแผ
เกียรติยศนีไ้ปถงึบคุคลอืน่ ๆ  ดวย ในระยะแรกคงเปนพระบรมวงศานุวงศเทานั้น ตอมาจึงขยายไปถึงขุนนาง 
ในท่ีสุดก็ลงไปถึงพอคาวาณิชและบุคคลทั่วไป มาถึงบัดนี้นิยมแปลโดยอรรถวา หมายถึง เครื่องประดับ
เกียรติยศ และโดยท่ีสวนใหญเครื่องประดับนี้มักเปนเหรียญ หรือดวงตรา หรือดาราสําหรับใชประดับ
อกเส้ือหรือกลัดที่หนาบาบนเส้ือ จึงนยิมเรียกเปนศัพทสามัญอีกคําวา เหรียญตรา เพ่ือใหมีความหมาย
ตางจากเหรียญอื่น ๆ 

สําหรับเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลานั้น1

๒ สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ ดวยทรงเห็นวา พระมหากษัตริยในราชวงศจักรีทรงอยูในราชสมบัติย่ังยืนนาน
มาเปนเวลา ๙๐ ป ก็ดวยความจงรักภักดีและการปฏิบัติราชการของพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ 
ทั้งปวง ท้ังมีพระราชประสงคจะทรงชุบเล้ียงบรรดาทายาทของบุคคลเหลานี้ใหมีความเจริญรุงเรือง 
ในราชการสืบเนื่องตอไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทายาทของผูไดรับพระราชทานสามารถ 
รับพระราชทานตราสืบตระกูลของบิดาได โดยพระราชทานนามพระองค “จุลจอมเกลา” เปนนามของ
เครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลนี้ พรอมทรงคิดคําขวัญจารึกบนดวงตราวา “เราจะบํารุงตระกูลวงศใหเจริญ”  

พระองคทรงพระกรุณาใหสรางเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลานี้ขึ้น ซึ่งเปนพระนาม
ของพระองคและใหแพรแถบสีชมพูอันเปนสีของวันพระราชสมภพ คือ วันอังคาร 

สําหรับพระมหากษัตริย มีลักษณะอยางที่พระราชทานแกฝายหนา แตดวงตรา ดารา และ
สายสรอยประดับเพชรท้ังส้ิน 

สําหรับพระบรมราชินี มีลักษณะอยางท่ีพระราชทานแกฝายใน แตดวงตรา และดารา 
ประดับเพชรทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 

                                                           
๑สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ, เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา, หนา ๑. 
๒สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา, สืบคนไดจาก https://decor.soc.go.th/?page_id=559 (สืบคนขอมูล 

ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
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เครื่องราชอสิริยาภรณจุลจอมเกลาสําหรับฝายหนา (บุรุษ) 
 

เครื่องราชอสิริยาภรณจุลจอมเกลาสําหรับฝายหนา (บุรุษ) มี ๓ ชั้น ๗ ชนิด 
ชั้นท่ี ๑ 

มี ๒ ชนดิ 
ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ ไมจํากดัจํานวน 
ปฐมจุลจอมเกลา มีจํานวน ๓๐ สํารบั 

ชั้นท่ี ๒ 
มี ๒ ชนดิ 

ทุติยจุลจอมเกลาวเิศษ มีจํานวน ๒๐๐ สํารับ 
ทุติยจุลจอมเกลา มีจํานวน ๒๕๐ ดวง 

ชั้นท่ี ๓ 
มี ๓ ชนดิ 

ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ มีจํานวน ๒๕๐ ดวง 
ตติยจุลจอมเกลา มีจํานวน ๒๐๐ ดวง 
ตติยานจุุลจอมเกลา มีจํานวน ๑๐๐ ดวง 

 

ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ (ป.จ.ว.) ประกอบดวย ดวงตรา ดารา สายสรอย สายสะพาย และ
ดวงตราตติยานุจุลจอมเกลา 

ดวงตรา ทําดวยทองคํา ดานหนามีลักษณะเปนรัศมีแปดแฉกลงยาราชาวดีสีชมพู มีรัศมีทอง
แทรกตามระหวางแฉก มีใบชัยพฤกษสองขางลงยาราชาวดีสีเขียว กลางดวงตรามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขอบพระบรมฉายาสาทิสลักษณลงยาราชาวดีสีขาบ กลางขอบ 
มีอักษรทองวา “เราจะบํารุงตระกูลวงศใหเจริญ” เบื้องบนมีพระจุลมงกุฎเปลงรัศมลีงยาราชาวดีสีเขียว 
สีแดง สีขาบ สีขาว ดานหลังมีลักษณะเหมือนดานหนา แตท่ีกลางดวงตราเปนรูปชางไอราพตลงยาราชาวดี 
สีขาว บนหลังชางเปนรปูตรีศูลลงยาราชาวดสีีขาว กลางขอบมอีักษรทองวา “ประกา เบญจศก ศักราช ๑๒๓๕” 
รอบขอบรอบชางไอราพตเปนรูปจักร ลงยาราชาวดีสีขาว พ้ืนแดง ดวงตราใชหอยกับสายสะพายสีชมพู
กวาง ๑๐ เซนติเมตร สําหรับสะพายบาซายเฉียงลงทางขวา ดวงตรานี้ใชประกอบเปนดวงตราของ 
ชั้นปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ ชั้นปฐมจุลจอมเกลา ชั้นทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ และชั้นทุติยจุลจอมเกลา 

ดารา มีลักษณะเปนรัศมีทองแปดแฉก รัศมีเงินแปดแฉก กลางดารา พ้ืนสีชมพู มีอักษร
พระปรมาภิไธยยอ “จ.จ.จ.” ไขวกัน ทําดวยทองคําประดับเพชร ขอบรอบพระปรมาภิไธยยอลงยาราชาวดี
สีขาบ และมีอักษรทองวา “เราจะบํารุงตระกูลวงศใหเจริญ” รอบขอบเปนเพชรสรงเงิน ดาราใชประดับ 
ที่อกเส้ือเบื้องซาย  

สายสรอยลงยาราชาวดีสีขาวหรือสายสรอยทองคํา มีลักษณะเปนรูปอักษรพระปรมาภิไธยยอ 
“จ.ป.ร.” ๑๖ องค ดอกบัว ๑๗ ดอก สลับกันไป และมีสรอยทองยึดตลอดสาย สายสรอยนี้ยาว ๖๓ นิ้ว 
กึ่งกลางสายสรอยเปนรูปชางไอราพต มีพระจุลมงกุฎเปลงรัศมี มีราชสีห คชสีหเชิญฉัตรเครื่องสูงสองขาง 
มีหวงสําหรับหอยดวงตรากับมีแพรจีบสีขาว กลัดทับสายสรอยเหนือบาท้ังสองขางใชสวมแทนสายสะพาย 
ตามหมายกําหนดการ อนึ่ง สายสรอยลงยาราชาวดีหรือทองคํานี้ จะพระราชทานชนิดใด สําหรับ 
ชาวตางประเทศ จะพระราชทานหรือไมสุดแตจะทรงพระราชดําริเห็นสมควร 

ปฐมจุลจอมเกลา (ป.จ.) มีลักษณะอยางปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ ประกอบดวย ดวงตรา ดารา 
สายสะพาย สายสรอยทองคํา แตไมมีดวงตราตติยาจุลจอมเกลา 

ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ท.จ.ว.) ประกอบดวย ดารา ดวงตรา และแพรแถบ 
ดวงตรา มีลักษณะเหมือนชั้นท่ี ๑ หอยกับแพรแถบสีชมพู กวาง ๕ เซนติเมตร ใชประดับ

หอยกับแพรแถบสําหรับสวมคอ 
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ดารา มีลักษณะเปนรัศมีเงิน ๘ แฉก กลางดารามีอักษรพระปรมาภิไธยยอ “จ.จ.จ.” ทําดวย
ทองคําไขวกันอยูบนพ้ืนลงยาราชาวดีสีชมพู วงขอบรอบตัวอักษร “จ.จ.จ.” ลงยาราชาวดีสีขาบมีอักษรทองวา 
“เราจะบํารุงตระกูลวงศใหเจริญ” ใชประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 

ทุติยจุลจอมเกลา (ท.จ.) ประกอบดวย ดวงตรา และแพรแถบ มีลักษณะอยาง 
ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ ใชสวมคอ ประกอบดวย ดวงตราและแพรแถบ แตไมมีดารา 

ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ต.จ.ว.) ประกอบดวย ดวงตรา และแพรแถบ ดวงตรา 
มีลักษณะเหมือนทุติยจุลจอมเกลา แตมีขนาดยอมกวา หอยกับแพรแถบสีชมพู กวาง ๔ เซนติเมตร  
มีดอกไมจีบติดบนแพรแถบ และมีเข็มทองสําหรับกลัดกับเส้ือ ประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 

ตติยจุลจอมเกลา (ต.จ.) ประกอบดวย ดวงตรา และแพรแถบ มีลักษณะและ 
การประดับอยางตติยจุลจอมเกลาวิเศษ แตไมมดีอกไมจีบ 

ตติยานุจุลจอมเกลา (ต.อ.จ.) ประกอบดวย ดวงตรา และแพรแถบ  
ดวงตรา เปนเรือนเงิน ดานหนากลางดวงตรามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ภายในกรอบวงกลม ๒ ชั้น มีอักษรวา “เราจะบํารุงตระกูลวงศใหเจริญ” 
รอบขอบดวงตรามีใบชัยพฤกษทั้ง ๒ ขาง เบื้องบนมีพระจุลมงกุฎเปลงรัศม ี

ดานหลัง กลางดวงตรา เปนรูปไอราพตมีตรีศูลอยูบนหลัง ภายในวงกรอบ ๒ ชั้น มีอักษรวา 
“ประกาเบญจศก ๑๒๓๔” ซิดรอบวงกรอบเปนรูปจักร ริมของดวงตรามีใบชัยพฤกษ ๒ ขาง ดวงตรา
ใชประดับหอยกับแพรแถบสีชมพู กวาง ๔ เซนติเมตร ประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 

เครื่องราชอสิริยาภรณจุลจอมเกลาสําหรับฝายใน (สตรี) 
 

เครื่องราชอสิริยาภรณจุลจอมเกลาสําหรับฝายใน (สตรี) มี ๔ ชั้น ๕ ชนิด 
ชั้นท่ี ๑ ปฐมจุลจอมเกลา มีจํานวน ๒๐ สํารบั 
ชั้นท่ี ๒ 

มี ๒ ชนดิ 
ทุติยจุลจอมเกลาวเิศษ มีจํานวน ๑๐๐ สํารับ 
ทุติยจุลจอมเกลา มีจํานวน ๑๐๐ ดวง 

ชั้นท่ี ๓ ตติยจุลจอมเกลา มีจํานวน ๒๕๐ ดวง 
ชั้นท่ี ๔ จตุตถจุลจอมเกลา มีจํานวน ๑๕๐ ดวง 

 

ปฐมจุลจอมเกลา (ป.จ.)  
ดวงตรา มีลักษณะอยางปฐมจุลจอมเกลา สําหรับพระราชทานฝายหนาแตยอมกวาและ 

ที่จุลมงกุฎและใบชัยพฤกษประดับเพชร ดานหลังมีอักษรทองวา “รัตนโกสินทรศก ๑๑๒” หอยกับ
สายสะพายสีชมพูกวาง ๗.๕ เซนติเมตร ใชสะพายบาซายเฉียงลงทางขวาหรือหอยกับแพรแถบสีชมพู
กวาง ๕ เซนติเมตร ผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเส้ือที่หนาบาซาย 

ดารา มีลักษณะอยางดาราปฐมจุลจอมเกลา สําหรับพระราชทานฝายหนาแตยอมกวา  
ใชประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 

สายสะพายปฐมจุลจอมเกลา กับดวงตราจุลจอมเกลา ดาราปฐมจุลจอมเกลา แพรแถบ 
ผูกเปนแมลงปอ สําหรับหอยดวงตรา เมื่อรวมกับสายสะพายตระกูลอื่นและกรณีแตงกายครึ่งยศ 
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ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ท.จ.ว.) ประกอบดวย ดวงตรา และสายสะพาย หรือ แพรแถบ  
ผูกเปนรูปแมลงปอ 

ดวงตรา มีลักษณะอยางปฐมจุลจอมเกลา แตไมประดับเพชร หอยกับสายสะพายสีชมพู 
ขนาดกวาง ๗.๕ เซนติเมตร ใชสะพายบาซายเฉียงลงทางขวา หรือจะใชหอยกับแพรแถบสีชมพู ขนาดกวาง 
๕ เซนติเมตร ผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเส้ือท่ีหนาบาซาย ในกรณีแตงกายครึ่งยศ หรือเมื่อจะใชรวมกับ
สายสะพายตระกูลอื่น 

ทุติยจุลจอมเกลา (ท.จ.) ประกอบดวย ดวงตรา และแพรแถบ ผูกเปนรูปแมลงปอ ดวงตรา 
มีลักษณะอยางทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ ใชหอยกับแพรแถบชมพู ขนาดกวาง ๕ เซนติเมตร ผูกเปน 
รูปแมลงปอ ประดับเส้ือที่หนาบาซาย 

ตติยจุลจอมเกลา (ต.จ.) ดวงตรา มีลักษณะเหมือนทุติยจุลจอมเกลา แตมีขนาดยอมกวา 
หอยกับแพรแถบสีชมพู กวาง ๔ เซนติเมตร ผูกเปนรูปแมลงปอ ประดบัเส้ือหนาบาซาย 

จตุตถจุลจอมเกลา (จ.จ.) ลักษณะดวงตราเปนเรือนเงิน ดานหนาดวงตราเหมือนดวงตรา
ตติยจุลจอมเกลาเวนแตดวงตรา กะไหลทองทั ้งดวง รอบกรอบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ  
ลงยาราชาวดีสีขาบ ดานหลังเหมือนกับตติยจุลจอมเกลา เวนแตรอบวงกรอบไอราพต มีอักษรวา  
“รัตนโกสินทรศก ๑๑๒” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
: ส าเนาหนังสอืสภาผู้แทนราษฎร  

ด่วนท่ีสดุ ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๔๒๓๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กราบเรยีน ประธานวุฒิสภา  

: ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)   

: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญตัิเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี  เป็นผูเ้สนอ) 

















 




