
 
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 

เร่ือง การให้และการประดับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ. 2554 

……………………….. 
  

 ด้วยเห็นควรปรับปรุงประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การให้และการประดับเข็มกิตติคุณสถาบัน
พระปกเกล้า พ.ศ. 2545 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (8 ทวิ) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541    
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 7 
แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2545 และในการประชุม  
สภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 ให้ความเห็นชอบ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่าประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่องการให้และการประดับเข็มกิตติคุณ
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ข้อ 21 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1) ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การให้และการประดับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ. 2545 

(2) ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การให้และการประดับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1) 

(3) ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การให้และการประดับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2) และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ 4  ในประกาศนี้ ค าว่า 
   “เข็มกิตติคุณ”   หมายความว่า เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า 

                                                 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128/ตอนพิเศษ 64 ง/หน้า 36/8 มิถุนายน 2554 
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 “พนักงาน”   หมายความว่า  พนักงาน และลูกจ้าง ผู้ซึ่งสถาบันแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 

 “พนักงานต าแหน่งบริหาร” หมายความว่า พนักงานที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อ านวยการ
ส านัก หรือผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาการให้เข็มกิตติคุณสถาบัน
พระปกเกล้า 

 “เลขาธิการ”   หมายความว่า  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 ข้อ 52  ข้อ 5 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเข็มกิตติคุณต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) คุณสมบัติทั่วไป 
   เป็นบุคคลที่บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า และมีเกียรติประวัติอันดีควรแก่การ
ยกย่องให้ปรากฏสืบไป 
   (2) คุณสมบัติเฉพาะ 
    2.1 ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 
กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งด ารงต าแหน่งดังกล่าวมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสองปี ให้ได้รับเข็ม
กิตติคุณ ชั้นที่ 3 
    2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ที่สภาสถาบัน
แต่งตั้งซ่ึงด ารงต าแหน่งดังกล่าวมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสี่ปี ให้ได้รับเข็มกิตติคุณ  ชั้นที่ 4 
    2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการที่เลขาธิการ
แต่งตั้ง ซ่ึงด ารงต าแหนง่ดังกล่าวมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าหา้ปี ให้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 5 
ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่งส าหรับคณะกรรมการศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ให้พิจารณาเฉพาะผู้ที่ด ารง

ต าแหน่ง “ประธานกรรมการ” และต าแหน่ง “กรรมการและเลขานุการ” 
    2.4 วิทยากรที่สถาบันเชิญมาบรรยายในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่วิทยากร มี
การบรรยายไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้งและมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี ให้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 5 
    2.5 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งด ารงต าแหน่งมีระยะเวลารวมกันไม่น้อย
กว่าสามป ีให้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 3 
    2.6 พนักงานต าแหน่งบริหาร ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสี่ปี ให้
ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 4 
    2.7 พนักงาน ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าเจ็ดปีให้ได้รับเข็มกิตติ
คุณ ชั้นที่ 5 

                                                 
2
 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศฯ เรื่อง การให้และประดับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2558 



3 

 

(3) บุคคลซึ่งบริจาคเงินให้สถาบันพระปกเกล้า ดังต่อไปนี้ 
    3.1 ห้าล้านบาทขึ้นไป ให้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 1 
    3.2 สองล้านบาทขึ้นไป ให้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 2 
    3.3 หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที ่3 
    3.4 ห้าแสนบาทข้ึนไป ให้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 4 
    3.5 สองแสนบาทขึ้นไป ให้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 5 
   การคิดค านวณเงินบริจาค อาจค านวณจากการบริจาคครั้งเดียวหรือ  หลายครั้ง แต่เมื่อน า
เงินบริจาคยอดใดมาค านวณในการให้เข็มกิตติคุณข้อใดไปแล้ว มิให้น าเงินบริจาคนั้น มาคิดค านวณรวมส าหรับ
การพิจารณาให้เข็มกิตติคุณชั้นใดในคราวต่อไปอีก 
   (4) บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลใน (2) และ (3) ซึ่งบ าเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันอันสมควร
ได้รับการยกย่องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี ให้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 5 
   ในการพิจารณาตาม (4) หากบุคคลดังกล่าวบ าเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันมีระยะเวลา
รวมกันมากกว่าห้าปีและยังไม่เคยได้รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 5 มาก่อน บุคคลนั้นอาจได้รับเข็มกิตติคุณชั้นที่สูงขึ้น
แต่ไม่เกินชั้นที่ 4 ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยค านึงถึงการบ าเพ็ญคุณประโยชน์และระยะเวลาการ
เลื่อนชั้นเข็มกิตติคุณตามตารางแนบท้ายประกาศ 
 

 ข้อ 6  การเลื่อนชั้นเข็มกิตติคุณแก่ผู้ได้รับเข็มกิตติคุณชั้นใดชั้นหนึ่งตามข้อ 5 แล้วและยังคงด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ต่อไปให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ตามตารางท้ายประกาศนี้ 
หรือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาผลงานของผู้นั้นตามความเหมาะสม โดย
ค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานประกอบกับชั้นเข็มกิตติคุณ 
 การพิจารณาเลื่อนชั้นเข็มกิตติคุณเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง 
คณะกรรมการอาจพิจารณาเสนอเลื่อนชั้นเข็มกิตติคุณได้ไม่เกินหนึ่งชั้น ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ 7  ให้ผู้ได้รับเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 1 ส่งคืนเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 2 ที่ได้รับแก่สถาบันพระปกเกล้า 
หรือใช้เงินเท่ากับราคา ณ ปัจจุบันตามที่คณะกรรมการก าหนดแทน 
 ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับเข็มกิตติคุณ ตามข้อ 5 (3) 
 

 ข้อ 8 3  นอกจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 สถาบันพระปกเกล้าอาจมีมติให้เข็มกิตติคุณชั้นใดชั้นหนึ่งแก่
บุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์แก่การพัฒนาประชาธิปไตยเป็นที่ประจักษ์และเกื้อกูลสถาบัน
พระปกเกล้าตลอดมา 

                                                 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศฯ เรื่อง การให้และประดับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
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(2)  ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการหรือผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญที่ท าคุณประโยชน์แก่สถาบัน
พระปกเกล้า 

(3)  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สถาบันอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ประจักษ์ หรือ ผู้ได้รับรางวัล
สถาบันสรรเสริญ ตามระเบียบพระปกเกล้าว่าด้วยรางวัลสถาบันสรรเสริญ  

 

 ข้อ 9  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการให้เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าประกอบด้วย 
(1) เลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนสภาสถาบันพระปกเกล้ากรรมการ 1 คน เป็นกรรมการ 
(3) ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสถาบันกรรมการพระปกเกล้า 1 คน เป็นกรรมการ 
(4) ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเลขาธิการและสถาบันพระปกเกล้า 1 คน      

เป็นกรรมการ 
(5) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 1 คน เป็นกรรมการ 
(6) ผู้แทนคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 คน เป็นกรรมการ 
(7) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(8) รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(9) ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณาเสนอชื่อ ผู้ที่สมควรได้รับเข็มกิตติคุณ ต่อสภาสถาบัน
พระปกเกล้าเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 มติของคณะกรรมการ และสภาสถาบันในการให้เข็มกิตติคุณ ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียง            
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการและสภาสถาบันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 ข้อ 10  ให้ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภาสถาบัน
แต่งตั้ง หรือเลขาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้เสนอขอให้พิจารณามอบเข็มกิตติคุณให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว พร้อม
หลักฐานต่อคณะกรรมการภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี เว้นแต่กรณีตามข้อ 8 (2) คณะกรรมการ  อาจเสนอ
และพิจารณาตามคราวแห่งความจ าเป็นก็ได้ 
 

 ข้อ 11  การประดับเข็มกิตติคุณ ให้ประดับดังนี้ 
(1) การประดับกับเครื่องแบบทุกชนิดให้ประดับเข็มกิตติคุณบนแพรแถบสีเขียวหัวเป็ดและติด
เหนือปากกระเป๋าเสื้อด้านขวาของเครื่องแบบ 
  ในกรณีที่มีเครื่องประดับอ่ืน ให้ประดับเข็มกิตติคุณอยู่ในระดับสูงกว่าเครื่องประดับอ่ืน               
เว้นแต่ เครื่องประดับนั้นมีพระปรมาภิไธยอยู่ด้วย ให้ประดับเข็มกิตติคุณตามความเหมาะสม 
(2) การประดับบนเครื่องแต่งกายหรือชุดสากลให้ประดับได้ตามประเพณีนิยม 
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 ข้อ 12  ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศนี้อยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับมีสิทธิได้รับเข็มกิตติคุณ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศนี้ 
 ในกรณีที่ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วท าให้ได้รับเข็มกิตติคุณที่สูงขึ้นตามตารางท้าย
ประกาศนี ้ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเข็มกิตติคุณในชั้นที่สูงขึ้น 
 
 ข้อ 13  ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยนั้นให้             
เป็นที่สุด 
  
     ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ชัย  ชิดชอบ 
(นายชัย  ชิดชอบ) 
ประธานรัฐสภา 

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 
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ตารางท้ายประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เรื่อง การให้และการประดบัเข็มกติติคณุสถาบันพระปกเกลา้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

(ตารางการเลื่อนชั้นเข็มกิตตคิุณ) 
บุคคลที่ได้รับ 
เข็มกติติคุณ 

การใหเ้ข็มกติติ
คุณ 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
หรือปฏิบัติหน้าที ่

การเลือ่นชั้นเข็มกติติคุณ 

เริ่มต้น เลื่อน
ไดถ้ึง 

(1) ตามข้อ 5 (2) 2.1 
(สภาสถาบนั) 

ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 1 - สองปีนบัแต่วนัที่ได้รบัเขม็กิตติคุณ ชัน้ที่ 3 
- สี่ปนีับแตว่ันทีไ่ดร้ับเข็มกติติคุณ     ชัน้ที่ 2 

- ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 2 
- ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 1 

(2) ตามข้อ 5 (2) 2.2  
(คณะกรรมการที ่
สภาสถาบนัแต่งตั้ง)    

ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 3 - หา้ปีนบัแต่วนัที่ได้รบัเข็มกติตคิุณ   ชั้นที่ 4 - ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 3 

(3) ตามข้อ 5 (2) 2.3 
(คณะกรรมการที่
เลขาธกิารแต่งตั้ง) 

ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 4 - หา้ปีนบัแต่วนัที่ได้รบัเข็มกติตคิุณ   ชั้นที่ 5 - ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 4 

(4) ตามข้อ 5 (2) 2.4 
(วิทยากร) 

ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 3 - หา้ปีนบัแต่วนัที่ได้รบัเข็มกติตคิุณ  ชั้นที ่5 
- หา้ปีนบัแต่วนัที่ได้รบัเข็มกติตคิุณ  ชั้นที ่4 

- ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 4 
- ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 3 

(5) ตามข้อ 5 (2) 2.5 
(รองเลขาธกิารฯ) 

ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 2 - สี่ปนีับแตว่ันทีไ่ดร้ับเข็มกติติคุณ     ชัน้ที่ 3 - ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 2 
 

(6) ตามข้อ 5 (2) 2.6 
(พนักงานต าแหน่ง
บริหาร) 

ชั้นที่ 4 ชัน้ที่ 2 - สิบปีนับแต่วนัที่ได้รับเขม็กติตคิุณ  ชั้นที ่4 
- สิบปีนับแต่วนัที่ได้รับเขม็กติตคิุณ  ชั้นที ่3 
 

- ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 3 
- ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 2 
 

(7) ตามข้อ 5 (2) 2.7 
(พนักงาน) 

ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 3 - แปดปีนบัแต่วนัที่ได้รบัเขม็กิตติคุณชัน้ที่ 5 
- สิบปีนับแต่วนัที่ได้รับเขม็กติตคิุณ  ชั้นที ่4 

- ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 4 
- ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 3 

(8) ตามข้อ 5 (4) 
(บุคคลอืน่ซึง่บ าเพ็ญ
ประโยชน์ใหแ้ก่
สถาบนัฯ) 

ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 4 - หา้ปีนบัแต่วนัที่ได้รบัเข็มกติตคิุณ   ชั้นที่ 5 - ให้รบัเขม็กติตคิุณ ชัน้ที่ 4 

 
* หมายเหต ุ: ในกรณีที่พนกังานเปลี่ยนสถานะเป็นพนกังานต าแหน่งบริหาร หรือกรณีที่วิทยากรเปลี่ยนสถานะเป็นกรรมการ
ให้นับระยะเวลาตั้งแต ่ด ารงต าแหนง่ในคุณสมบตัิใหม่ 


