


  เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ คืออะไร 
           เหรียญตรา แถบเครื่องหมาย สายสะพายส าหรับแสดงเกียรติยศ และ
บ าเหน็จความชอบ ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือโปรดให้สร้างขึ้น 
เพื่อพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์ 
           ปัจจบุันหมายรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับพระราชทานแก่ผู้กระท า
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่
ระลึก ที่พระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และทีท่รงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการก าหนด 

 



เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับส่วนราชการที่ขอพระราชทาน ได้แก่ 

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผือก  

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ 

  เหรียญจักรพรรดิมาลา   



 (7)  ชั้นที่  2  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย    (ท.ม.) 

 (8)  ชั้นที่  2  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก     (ท.ช.) 

 (9)  ช้ันท่ี  1  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย   (ป.ม.) 

 (10) ชั้นที่  1  ประถมาภรณ์ช้างเผือก   (ป.ช.) 

 (11) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ             (ม.ว.ม.) 

 (12) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 
 

 (1)  ชั้นที่  5  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  (บ.ม.) 

 (2)  ชั้นที่  5  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก   (บ.ช.) 

 (3)  ช้ันที่  4  จัตุรถาภรณม์งกุฎไทย    (จ.ม.) 

 (4)  ชั้นที่  4  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก     (จ.ช.) 

 (5)  ช้ันที่  3  ตริตาภรณม์งกุฎไทย      (ต.ม.) 

 (6)  ชั้นที่  3  ตริตาภรณ์ช้างเผือก       (ต.ช.) 
 

เมื่อรับราชการครบ 25 ปีบริบูรณ์ และปฏิบัติราชการมาด้วยความเรียบร้อย เสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 



ข้อ 8 การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนัน้ได้กระท าความดี
ความชอบเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง 
ระดับ ช้ัน ชั้นยศ หรือครบก าหนดระยะเวลา ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่ได้รั 

พระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย  

ข้อ 10 บุคคลที่พงึได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

         (1) เป็นผู้มสีัญชาติไทย 

         (2) เป็นผู้มคีวามประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ 
และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
         (3) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก    

                                              เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 



 

ข้อ 11 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จะเสนอขอปีติดกนัมิได้เว้นแต่กรณี ดังนี ้

             1. เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนีต่้างบัญชีกนั 

              2. เป็นการขอพระราชทานตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี ้หรือ 

              3. เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัตหิน้าที่ฝ่าอันตราย หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึน้เป็น
พิเศษ ซึ่งเป็นงานส าคัญยิ่ง และเป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชน หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาตไิด้เป็นผลส าเร็จโดย
ให้ระบุความดีความชอบให้เหน็เด่นชดัว่า ได้กระท าความดคีวามชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใดและได้ผลดีอย่างไร  

ข้อ 16 ให้บุคคลดงัต่อไปนี ้เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

             (6) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่ไม่สังกดักระทรวง หรือทบวง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึน้ตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒสิภา ส าหรับ   

       (ก) ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ
พนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะ 
อย่างเดียวกันในสังกดัแล้วแต่กรณี 

        (ข) คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน  

 



 
ข้อ 20 ผู้ขอรับพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ผู้ใดถูกกล่าวหาว่า  
              (1) กระท าความผิดทางวินัยอยา่งรา้ยแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือ 
              (2) กระท าความผิดทางอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือ 
อยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุดเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด 
ที่มีโทษปรับสถานเดียว ก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน 
ในปีใด ให้กระทรวง ทบวง กรม หรอืบุคคลตามข้อ ๑๖ แจ้งพฤติการณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการตามข้อ ๒๓ 
(คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชั้นสายสะพายซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน) หรือข้อ ๒๔ (คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ซึง่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธาน) แล้วแต่กรณีทราบด้วย และคณะกรรมการอาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้ 



 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอสิริยาภรณอ์ันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้ว่า .... 

 ข้อ 9 ให้เพิ่มบัญชี 25 ถึงบัญชี 38  ท้ายประกาศนี้ เป็นบัญชีท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันเป็นทีเ่ชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครือ่งราช 
อิสริยาภรณอ์ันมเีกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 โดยก าหนดให้บัญชี 32 ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

 



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้   
 ข้อ 4 ให้เพิ่มบัญชี 39 ถึงบัญชี 44  ท้ายระเบียบนี้ เป็นบัญชีท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2549  
เป็นการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท้ายระเบียบนี้ให้ข้าราชการ ตามบัญชี 41 

 ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตามบัญชี 41 ให้น าระยะเวลา 
ในการด ารงต าแหน่ง หรือระยะเวลาในการได้รับเงินเดือนของข้าราชการระดับต่าง ๆ ก่อนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ต าแหน่งของข้าราชการใหม่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มานับรวมเป็นระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือระยะเวลาในการ
ได้รับเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นตามบัญชี 41 ด้วย  
 



บุรุษ สตร ีสตร ี บุรุษ 

ม.ป.ช. 

ท.ช. 
ต.ช. 
จ.ช. 
บ.ช. 

ป.ช. 

ม.ว.ม. 

ท.ม. 

ต.ม. 
จ.ม. 
บ.ม. 

ป.ม. 

 เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ สตร ี

ช้างเผือก มงกุฎไทย 









   ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรองเมื่อ
ได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้น 

ในกรณีที่เรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถน าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ 
จะต้องใช้ตามราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดราคา
ชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2563)  

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) หรือเหรียญ 25 ปี ไม่ต้องน าส่งคืน 

 



 
 

    

 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 
1 

ประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

 
บ.ม. 

 
บ.ช. 

 
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ไดรับเงินเดือนต่่ากวาขั้นต่่า 
    ของระดับช่านาญงาน และ 
    ด่ารงต่าแหนงมาแลวไมนอยกวา 
    10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช.  
3. ไดรับเงินเดือนไมต่่ากวาขั้นต่่า 
    ของระดับช่านาญงาน ขอ จ.ม.  
4. ไดรับเงินเดือนไมต่่ากวาขั้นต่่า 
     ของระดับช่านาญงาน และ  
    ด่ารงต่าแหนงมาแลวไมนอยกวา 
    10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช.  

 
1. ต้องมีระยะเวลา 
    รับราชการติดต่อกัน 
    มาแลวไม่น้อยกวา   
    5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่ 
    วันเริ่มเข้ารับราชการ 
    จนถึงวันก่อนวัน   
    พระราชพิธี   
    เฉลิมพระชนมพรรษา 
    ของปท่ีจะขอ 
    พระราชทาน   
    ไมน้อยกว่า 60 วัน 



 
   

 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

2 ระดับช่านาญงาน ต.ม. ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 
    5 ปี บริบูรณ์ ขอ ต.ช. 

3 ระดับอาวุโส ท.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
2. ด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 
    5 ปี บริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

4 ระดับทักษะพิเศษ - ม.ว.ม. 1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา   
     3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.  
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา    
     3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.  
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา    
     5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ   
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได  
    อีก 1 ชั้นตรา  แตไมเกิน ป.ช.  



 
   

 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
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ประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติการ 

 
ต.ม. 

 
- 

6 ระดับช่านาญการ ต.ช. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.  
2. ไดรับเงินเดือนไมต่่ากว่าขั้นต่่า 
    ของระดับช่านาญการพิเศษ  
    ขอ ท.ม.  
3. ไดรับเงินเดือนไมต่่ากว่าขั้นต่่า 
    ของระดับช่านาญการพิเศษ 
    มาแลวไมนอยกวา 5 ปี ขอ ท.ช.   

7 ระดับช่านาญการพิเศษ ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.  
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ 
    ได ้ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
    5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 



 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
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ประเภทวิชำกำร 
ระดับเชี่ยวชาญ 

  
- 

 
ม.ว.ม. 

 
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา   3 ป

บริบูรณ ขอ ป.ม.  
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา   3 ป

บริบูรณ ขอ ป.ช.  
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา   5 ป

บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ   

ขอพระราชทานสูงขึ้นได  
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.   เวนกรณี
ลาออก  

  



 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอสิริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
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ประเภทวิชำกำร 
ระดับทรงคุณวุฒิ 
ท่ีได้รับเงิน 
ประจ่าต่าแหน่ง 
13,000 บาท 

  
- 

 
ม.ป.ช. 

 
1. เลื่อนชั้นตราตามล่าดับไดทุกป จนถึง 

ป.ม.  
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา   

3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.  
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา   3 ป

บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา   5 ป

บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.  
5. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ   
        ขอพระราชทานสูงขึ้นไดอีก  
        1 ชั้นตรา แต่ไมเกิน 
        ม.ว.ม   เวนกรณีลาออก  
 



 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
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ประเภทวิชำกำร 
ระดับทรงคุณวุฒิ 
ท่ีได้รับเงิน 
ประจ่าต่าแหน่ง 
15,600 บาท 

 
 - 

 
ม.ป.ช. 

 
1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา   3 ป

บริบูรณ ขอ ป.ช.  
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา   3 ป

บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา   3 ป

บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.  
4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ   

ขอพระราชทานสูงขึ้น 
ไดอีก 1 ชั้นตรา  
เวนกรณีลาออก 



 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
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ประเภทอ ำนวยกำร 
ระดับต้น 

 
ท.ช. 

 
ป.ม. 

 
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.  
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ 
    ได ้ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
    5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

12 ระดับสูง  - ม.ว.ม. 1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา    
    3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.  
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา    
    3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.  
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา    
    5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ ขอ 
    พระราชทานสูงขึ้นได้ อีก 1 ชั้นตรา 
    ตรา แตไมเกิน ป.ช. เวนกรณีลาออก  
  



 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
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ประเภทบริหำร 
ระดับต้น 

  
- 

 
ม.ว.ม. 

 
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา    
    3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.  
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา    
    3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.  
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา    
    5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ   
    ขอพระราชทาน 
    สูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา  
    แตไมเกิน ป.ช.    
    เวนกรณีลาออก  



 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
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ประเภทบริหำร 
ระดับสูง 
ท่ีได้รับเงิน 
ประจ่าต่าแหน่ง  
14,500 บาท 

 
 - 

 
ม.ป.ช. 

 
1. เลื่อนชั้นตราตามล่าดับไดทุกป  
    จนถึง ป.ม.  
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา   
    3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.  
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา   
    3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา    
    5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.  
5. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ   
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได อีก  
    1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.    
    เวนกรณีลาออก  
  



 
ล ำดับ 

 
ระดับต ำแหน่ง 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
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ประเภทบริหำร 
ระดับสูง 
ท่ีได้รับเงิน 
ประจ่าต่าแหน่ง  
21,500 บาท 

  
- 

 
ม.ป.ช. 

 
1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา   
     3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.  
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา    
    3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา    
     3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.  
4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ   
     ขอพระราชทานสูงขึ้นได อีก  
     1 ชั้นตรา  
     เวนกรณีลาออก  
 



 ระยะเวลา    

   - ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน คือ วันที่ 29 พฤษภาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษา คือ 
วันที่ 28 กรกฎาคม) 

   - เนื่องจากระเบยีบฯ พ.ศ.2536 ข้อ 15 ก าหนดให้ส่วนราชการส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใ์ห้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไม่นอ้ยกว่า 90 วัน คือ ภายใน วันที่ 29 เมษายนของทุกป ี        

   - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนช้ันสูงขึ้น ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีครบ
ระยะเวลาการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ หรือ 5 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี โดยให้
เสนอขอพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคมของปีถัดไป (หลังจากครบก าหนด 3 ปี  

                                  บริบูรณ์ หรือ 5 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี)  

 



  เงื่อนไข ได้รบัเงินเดือนขั้นต่ า เงินเดือนขั้นสูง หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ที่สูงขึ้น 
        

      - ต้องเป็นเงินเดือนขั้นต่ าหรือเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ท้าย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ภายในวันที่ 1 เมษายน ของปีที่เสนอขอพระราชทาน     
       - กรณีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้ส่งเรื่องและเอกสารเพิ่มเติมไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน คือ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม ของปีที่เสนอขอ 
       - กรณีเกษียณอายุราชการในปีที่เสนอขอพระราชทาน หากได้รับเงินเดือนขั้นต่ าหรือเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งต่าง ๆ 
หลังวันที่ 29 เมษายน ของปีที่เสนอขอพระราชทาน อนุโลมให้ส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปีถัดไป 



  ต าแหน่งช านาญการ 
    ก าหนดว่า “ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ท.ช.”  
    หมายถึง  การนับระยะเวลา 5  ปี ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเดือนขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษ 
(22,140 บาท) จนครบ 5 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 1 เมษายนของปี       ที่จะเสนอขอพระราชทาน เช่น การ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 2562 บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอ 
พระราชทานชั้น ท.ช. ต้องได้รับเงินเดือน    ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษ (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 22,140 บาท)        ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 
 



  ต าแหน่งช านาญการพิเศษ  
     ก าหนดว่า “ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บรบิูรณ์     ขอ ป.ม.”  
     หมายถึง   
     - ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของระดับช านาญการพิเศษ (58,390 บาท) ภายในวันที่ 1 เมษายน ของปีที ่
       จะเสนอขอพระราชทาน   
     - ระยะเวลาได้รับพระราชทาน ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ให้นับจากปีที่ได้รับพระราชทาน    
        ท.ช.  
 



 มาตรา 8  เหรียญจักรพรรดิมาลา ส าหรับพระราชทานข้าราชการฝ่ายพลเรือน ท่ีรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 
ปี ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงปีท่ีขอพระราชทาน “ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือว่ากล่าวตักเตือน
เป็นหนังสือ”และได้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ การนับเวลาราชการให้นับโดยค านวณเวลาราชการท้ังหมดของผู้นั้นรวมกัน
แต่ถ้าผู้นั้นเข้ารับราชการก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์   เป็นต้นไป จนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
(วันท่ี 28 กรกฎาคม)   

 เหรียญจักรพรรดิมาลา พระราชทานแก่ข้าราชการท่ีรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี (ข้าราชการที่ล้างมลทิน
ไม่ถือว่าปฏิบัติราชการมาด้วยความเรียบร้อย) ผู้ท่ีเคยออกจากราชการไปแล้ว เมื่อได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลา
ราชการก่อน ออกจากราชการ และเวลารับราชการครั้งหลังรวมกันได้  การรายงานขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา เจ้าหน้าท่ี  ท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน จะต้องตรวจสอบว่าข้าราชการผู้นั้นรับราชการมาครบ 25 ปีหรือไม่เคยได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลา มาแล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันการขอซ้ า แล้วจัดท าบัญชีรายการประวัติของข้าราชการผู้ขอพระราชทานแต่ละราย โดยลงรายการ วัน 
เดือน ปี ท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปีท่ีรับราชการมาครบ 25 ปี หรือปีท่ีขอพระราชทาน ซึ่งอาจจะเกิน 25 ปี ก็ได้   

 

 



 

 ข้อหารือ : กรณีข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่รบัราชการโดยไม่เคยกระท าผดิ
วินัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี แต่เคยไมไ่ด้รับการ 
เลื่อนเงินเดือน เนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ ลาป่วย ลากิจ และมาสายเกิน จะเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลาได้หรอืไม ่ 
 



 
 ค าตอบ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว 

            ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา พ.ศ. 2484 มาตรา 8 ซึ่งบัญญัติให้
เหรียญจักรพรรดิมาลาส าหรับพระราชทานข้าราชการ 
ฝ่ายพลเรือนที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี หมายถึงข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่  
ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งราชการ ดังนั้น กรณีข้าราชการไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากผลการปฏิบัติราชการต่ า
กว่าเกณฑ์ ลาป่วย ลากิจ และมาสายเกิน ซึ่งไม่อาจถือได้ว่า 
รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย จึงไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  

 



 
ล ำดับ 

 
ต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์   
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรเลื่อนชั้นตรำ 

 
หมำยเหตุ เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1 ลูกจางประจา่ซ่ึง 
ไดรับคาจางตั้งแต  
อัตราเงินเดือน 
ขั้นต่่าของขาราชการ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

บ.ม จ.ม. 1.  เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม.  
2.  ได บ.ม. มาแลว ไมนอยกวา  
     5 ป บริบูรณ ขอ บ.ช.  
3.  ได บ.ช. มาแลว  ไมนอยกวา  
     5 ป บริบูรณ ขอ จ.ม.  
 

1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเปนระยะเวลา 
    ไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเร่ิมจาง 
    จนถึงวนักอนวันพระราชพิธเีฉลิม 
    พระชนมพรรษา ของปที่จะขอพระราชทาน  
    ไมนอยกวา 60 วนั 
2. ตองเปนลูกจางประจา่ ของสวนราชการตาม 
    ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจา่ 
    ของสวนราชการและหมายความรวมถึง  
    ลูกจางประจ่าของสวนราชการ สวนทองถิ่น 
    เมอืงพัทยา และกรุงเทพมหานคร แตไมหมายถึง 
    ลูกจางเงินทนุหมนุเวยีน  
3. ตองเปนลูกจางประจา่ทีม่ีชือ่และลักษณะงาน 
    เปนลูกจางโดยตรง หมวดฝมือหรือลูกจาง 
    ประจ่าที่มชีื่อและลักษณะเหมอืนขาราชการ  
  

2 ลูกจางประจา่ซ่ึง  
ไดรับคาจางตั้งแต  
อัตราเงินเดือนขั้นต่่าของข
าราชการ ระดับ 6 ขึ้นไป  

บ.ช. จ.ช. 1.  เร่ิมขอพระราชทาน บ.ช.  
2.  ได บ.ช. มาแลว  ไมนอยกวา  
     5 ป บริบูรณ ขอ จ.ม.  
3.  ได จ.ม. มาแลว  ไมนอยกวา  
    5 ป บริบูรณ ขอ จ.ช 



 
ล ำดับ 

 
ต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรเลื่อนชั้นตรำ 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1 พนักงานราชการ  
- กลุ่มงานบริการ  
- กลุ่มงานเทคนิค  

บ.ม.  จ.ช.  1. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม.  
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่นอ้ยกวา่  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.  
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่นอ้ยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.  
4. ได้ จ.ม. มาแล้วไมน่้อยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.  

1. ล่าดับ 1 – 4 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกวา่ 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจา้งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีทีจ่ะขอพระราชทาน 
ไม่น้อยกวา่ 60 วนั 
2. ล่าดับ 5-7 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเปน็ระยะเวลา 
ไม่น้อยกวา่ 3 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจา้งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีทีจ่ะขอพระราชทาน  
ไม่น้อยกวา่ 60 วนั 
3. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจา้งของส่วนราชกา 
รตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนกังานราชการ  
พ.ศ. 2547 
4. ต้องเป็นพนักงานราชการทีม่ีชือ่และลักษณะงานเป็นพนกังาน 
ที่เทียบเทา่กบัลูกจ้างประจ่าหมวดฝีมือขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจา่ของส่วนราชการ 
  

2 พนักงานราชการ  
- กลุ่มงานบริหาร 
  ทั่วไป  

บ.ช. ต.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ช.  
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่นอ้ยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.  
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไมน่้อยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.  
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไมน่้อยกวา่  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.  



 
ล ำดับ 

 
ต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรเลื่อนชั้นตรำ 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

3 พนักงานราชการ  
- กลุ่มงานวชิา 
  ชีพเฉพาะ 

จ.ม.  ต.ช.  1. เร่ิมขอพระราชทาน จ.ม.  
2. ได้ จ.ม. มาแล้วไมน่้อยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.  
3. ได้ จ.ช. มาแล้วไมน่้อยกวา่  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.  
4. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.  

4 พนักงานราชการ  
- กลุ่มงาน 
  เช่ียวชาญเฉพาะ  

จ.ช. ท.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน จ.ช.  
2. ได้ จ.ช. มาแล้วไมน่้อยกวา่  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.  
3. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.  
4. ได้ ต.ช. มาแล้วไมน่้อยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.  



 
ล ำดับ 

 
ต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรเลื่อนชั้นตรำ 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

5 พนักงานราชการ  
- กลุ่มงานเช่ียวชาญ
พิเศษ 
ระดับทั่วไป 

ต.ม.  ท.ช.  1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม.  
2. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่นอ้ยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.  
3. ได้ ต.ช. มาแล้วไมน่้อยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.  
4. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่นอ้ยกวา่  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.  

6 พนักงานราชการ  
- กลุ่มงาน 
  เช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับประเทศ  

ต.ช. ป.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช.  
2. ได้ ต.ช. มาแล้วไมน่้อยกว่า  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.  
3. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่นอ้ยกวา่  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.  
4. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่นอ้ยกว่า  
    3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.  



 
ล ำดับ 

 
ต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำน 

  
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลำกำรเลื่อนชั้นตรำ 

 
หมำยเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

7 พนักงานราชการ  
- กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับสากล 

ท.ม.  ป.ช.  1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.  
2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่นอ้ยกวา่  
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.  
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่นอ้ยกว่า  
    3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.  
4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่นอ้ยกวา่  
    3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.  
 



 

จบการบรรยาย 
 


