
เรื่องเสร็จที่ ๕๖๒/๒๕๕๔ 
 

บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
   

 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๘/ท ๒๖๑๓ ลงวันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๕๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่า ด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างไรก็ดี ในระยะเวลาที่ผ่านมามีบุคลากรของส่วนราชการถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิดทางอาญาในต่างประเทศและศาลต่างประเทศได้พิพากษาให้ลงโทษจําคุก จึงมี
ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทั้ง ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ข้อ ๑๐ (๓) กําหนดให้บุคคลท่ีพึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ยกเว้น เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๒๐ (๒) กําหนดให้กรณีผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ใดถูก
กล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่าง
การดําเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด ก่อนการเสนอขอพระราชทานในปีใด ให้กระทรวง 
ทบวง กรม  แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทราบด้วย และคณะกรรมการฯ อาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้ 

๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๒) กําหนดเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณี
เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
และเพื่อให้การพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นไปตามระเบียบทั้ง ๒ ฉบับ จึงขอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นทาง
กฎหมาย ดังนี้ 

                                                 
 ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๕/๑๑๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   



 ๒

๑. กรณีเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลต่างประเทศหรือถูก
กล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนของต่างประเทศ 
หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาลต่างประเทศ จะต้องพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๐ (๓) และข้อ ๒๐ 
(๒) หรือไม่ ประการใด 

๒. กรณีต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกโดยคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้อง
พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๒) หรือไม่ ประการใด 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี โดยมีผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว 
มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า โดยปกติการตรากฎหมายหรือกฎเพื่อใช้บังคับภายในประเทศใด 
ย่อมต้องอยู่ในขอบเขตการใช้อํานาจอธิปไตยของรัฐ และองค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรนิติบัญญัติ 
องค์กรบริหาร หรือองค์กรตุลาการย่อมใช้อํานาจได้จํากัดภายในเขตอธิปไตยของแต่ละรัฐนั้นเท่านั้น 
กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกล่าวถึงคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล ย่อมหมายถึงคําสั่งหรือคํา
พิพากษาของศาลไทยเท่านั้น ไม่อาจตีความให้รวมถึงคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลต่างประเทศได้ 
เพราะจะขัดกับหลักการใช้อํานาจอธิปไตยของรัฐ เว้นแต่หากผู้ตรากฎหมายประสงค์จะยอมรับคําสั่ง
หรือคําพิพากษาของศาลต่างประเทศให้มีผลต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายไทยด้วย ย่อมต้องบัญญัติไว้
อย่างชัดเจน ดังเช่นพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ (๖)๑ ที่บัญญัติห้ามมิให้คนต่าง
ด้าวที่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําพิพากษาของศาลต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร   ดั งนั้ น  เมื่ อ ระ เบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี  ว่ าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยฯ 
ข้อ  ๑๐  (๓ ) ๒ กํ าหนดคุณสมบั ติของบุคคลที่ พึ งได้ รั บการพิ จารณาเสนอขอพระราชทาน

                                                 
๑ มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้คนต่างด้าวซ่ึงมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้ามาใน

ราชอาณาจักร 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๖) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือคํา
พิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดท่ียกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ ข้อ ๑๐  บุคคลท่ีพึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย

ความอุตสาหะ ซ่ือสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีอย่างดีย่ิง และ 
(๓) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษ

จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 ๓

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่า ต้องเป็นผู้ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให ้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และข้อ ๒๐ (๒)๓ กําหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาจมีมติให้รอการพิจารณา
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ก่อนได้ หากผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ใด
ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่
ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษ
ปรับสถานเดียว โดยมิได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกของศาลต่างประเทศ 
หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างการดําเนิน
คดีอาญาในศาลต่างประเทศ กรณีจึงย่อมหมายความเฉพาะคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกของศาลไทย 
หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของประเทศไทย หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญา
ในศาลไทยเท่านั้น ไม่อาจตีความเพื่อให้หมายความถึงคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกของศาล
ต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างการ
ดําเนินคดีอาญาในศาลต่างประเทศได้ เพราะจะเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องขอบเขตการใช้
อํานาจอธิปไตยของรัฐ 

นอกจากนี้ โดยที่กฎหมายของแต่ละประเทศย่อมกําหนดการกระทําที่เป็นความผิด
ทางอาญา ประเภทของความผิด องค์ประกอบของความผิด เงื่อนไขการลงโทษ และวิธีพิจารณา
คดีอาญาไว้แตกต่างกัน ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาว่ากรณีใดเป็นคําพิพากษาที่ถึงที่สุด กรณีใดเป็น
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษของกฎหมายแต่ละประเทศอาจแตกต่างจาก
กฎหมายไทย โดยการกระทําอย่างเดียวกัน กฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดให้เป็นความผิดทาง
อาญา แต่กฎหมายไทยไม่ได้กําหนดให้เป็นความผิด และกฎหมายของบางประเทศก็อาจไม่มีเรื่อง
ความผิดลหุโทษดังเช่นกฎหมายไทย ด้วยเหตุนี้ หากตีความให้ยอมรับคําพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ กระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของต่างประเทศ และการดําเนินคดีอาญาใน
ศาลต่างประเทศ จะส่งผลให้การบังคับใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยฯ 
มีความลักลั่นและไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดปัญหาโต้แย้งตามมาเป็นอย่างมาก 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรณีที่บุคคลใดเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ของศาลต่างประเทศจึงไม่ต้องด้วยลักษณะต้องห้ามในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามข้อ ๑๐ (๓) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยฯ และกรณีที่บุคคลใด
ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนของ
ต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาลต่างประเทศ จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขที่

                                                 
๓ ข้อ ๒๐  ผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ใดถูกกล่าวหาว่า 

(๑) กระทําความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกต้ังกรรมการสอบสวนแล้ว หรือ 
(๒) กระทําความผิดทางอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่าง

การดําเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ก่อนการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานในปีใด ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ 
๑๖ แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี ทราบด้วย และคณะกรรมการ
อาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้ 



 ๔

คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะมีมติให้รอการพิจารณาขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับผู้นั้นไว้ก่อนตามข้อ ๒๐ (๒) แห่งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยฯ 

ประเด็นที่สอง เห็นว่า การที่ข้อ ๗ (๒)๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดเหตุแห่ง
การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่าต้องเป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยมิได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้รวมถึงคําพิพากษาถึง
ที่สุดให้จําคุกโดยศาลต่างประเทศด้วย กรณีจึงย่อมหมายความเฉพาะการเป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้
จําคุกโดยศาลไทยเท่านั้น ดังเหตุผลที่ได้อธิบายไว้ในประเด็นที่หนึ่ง ด้วยเหตุนี้ กรณีที่บุคคลใดเป็นผู้ต้อง
คํ า พิพากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จํ าคุ ก โดยศาลต่างประเทศ  จึ ง ไม่ ต้องด้ วย เหตุแห่ งการ เรี ยกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อ ๗ (๒) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

 
 

(ลงชื่อ) อัชพร  จารุจินดา 
(นายอัชพร  จารุจินดา) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มิถุนายน ๒๕๕๔ 

                                                 
๔ ข้อ ๗  เหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต 
(๒) เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๓) เป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

(๔) เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น โดยคําสั่งอันถึงที่สุด 

(๕) เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ โดยคําสั่งอันถึงที่สุด 

(๖) เป็นผู้ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่เพราะมีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ส่อว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีใน
การยุติธรรม หรือจงใจใช้อํานาจหน้าท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๗) เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
(๘) เป็นผู้ประพฤติตนไม่สมเกียรติหรือนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช้ในกรณีไม่สมควร 


