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คูมือการปฏิบัติงานในสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

เร่ือง การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป 
 

 ข้ันตอน คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
     1.1 ขาราชการ 
              - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552     
โดยช้ันตราท่ีขอพระราชทานใหเปนไปตามบัญชี 41 
     1.2 คูสมรสรัฐมนตร ี
              - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552        
โดยช้ันตราท่ีขอพระราชทานใหเปนไปตามบัญชี 22 
     1.3 คูสมรสขาราชการชั้นผูใหญ 
              - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552       
โดยช้ันตราท่ีขอพระราชทานใหเปนไปตามบัญชี 24 
     1.4 ลูกจางประจํา 
              - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552        

ตรวจสอบคุณสมบัติของ

ขาราชการ ลูกจางประจํา และ

พนักงานราชการ วาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ีจะเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราช -

อิสริยาภรณประจําป 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิต คือ สิ่งท่ีเปนเครื่องหมายแสดง

เกียรติยศ และบําเหน็จความชอบท่ีพระมหากษัตริยทรงสรางข้ึนเพ่ือ
พระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในพระองค  ตามท่ีสมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ไดทรงนิพนธไว คือ ของท่ีพระเจาแผนดินทรงพระราชทานเปน
เครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ 
           
 

ชนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก 

2. เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

3. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 

4. เหรียญจักรพรรดิมาลา 
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โดยช้ันตราท่ีขอพระราชทานใหเปนไปตามบัญชี 15 
     1.5 พนักงานราชการ 
              - ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 33 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ 
โดยช้ันตราท่ีขอพระราชทานใหเปนไปตามบัญชี 32 
     1.6 พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาท่ีองคการมหาชน พนักงานองคการ
ของรัฐ หรือพนักงานหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน ยกเวน 
ท่ีปรากฏในบัญชีอ่ืนๆ 
              - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552      
โดยช้ันตราท่ีขอพระราชทานใหเปนไปตามบัญชี 14 
 

2. เหรียญจักรพรรดิมาลา 
              - พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา    
พ.ศ. 2484 
 

 การปฏิบัติ 
 ตรวจสอบบัญชีแสดงคุณสมบัติขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชก
กับขอมูลประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณในรายละเอียด ดังน้ี  
 1) คํานําหนาช่ือ-สกุล ปจจุบัน ถามีการเปลี่ยนช่ือ-สกุล และยังไมไดแจง
ขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ขอใหบุคคลน้ัน แจงและสงหลักฐานการเปลี่ยนพรอม กับ 
การเสนอขอในคราวน้ีดวย  
 2) กรณีเปลี่ยนช่ือ-สกุล จากเดิมท่ีเคยขอพระราชทาน ฯ ช้ันรองมาแลว 
ขอใหบุคคลน้ันใสช่ือ-สกุลเดิม ในชองหมายเหตุ ในบัญชีแสดงคุณสมบัติ ช้ันตรา 
ท่ีจะเสนอขอ  
 3) ประวัติการไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ ช้ันรองของขาราชการ 
ลูกจางประจํา  ตองเพ่ิมรายละเอียดใหครบถวน พรอมใส วัน/เดือน/ป  ท่ีไดรับ 
และลําดับท่ีในราชกิจจานุเบกษา  
  

 ขอพึงระวัง  
1. การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ฯ จะตอง กระทําดวยความรอบคอบ   
โดยตองตรวจสอบวา ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการท่ีจะไดรับ
การเสนอขอพระราชทานฯ เปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอ ๘ แหงระเบียบฯ 
หรือไม กลาวคือ บุคคลดังกลาวตองไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชน
แกราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรเสนอขอพระราชทา นเครื่องราช  
อิสริยาภรณในช้ันตราดังกลาวหรือไม 
2. การนับระยะเวลาเพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เลื่อนช้ัน
ตราใหสูงข้ึนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด หากผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ถูกลงโทษทางวินัยในปใด ใหเพ่ิมระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานฯ อีก ๑ ป 
ยกเวนโทษภาคทัณฑ 
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 การปฏิบัติ 
1. จัดทําตามแบบท่ีสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยใชกระดาษ  
A 4 แนวนอน  
2. พิมพแยกช้ันตรา โดยแตละช้ันตราใหแยกบุรุษ-สตรี   
3. เรียงลําดับช่ือตามอักษร ก-ฮ  
4. กรอกขอมูลใหครบถวนทุกชอง 

 

 
 

 
 

การปฏิบัติ 
จัดทําวาระการประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

  

 การปฏิบัติ 
1. ประสานและรวบรวมขอมูลของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง  
2. จัดทําวาระการประชุมเพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชยฯ ใหแก 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และคูสมรส
ของบุคคลผูมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑท่ีจะเสนอพระราชทานของ
หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ขอมูล ณ  เดือนสิงหาคม  2562 

 จัดทําโดย นายสุรพงศ  อองประกฤษ  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

เสนอปลัดกระทรวงการคลัง 

ลงนามเสนอขอพระราชทานฯ  

ไปยังสํานักงานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

จัดทําบัญชีของขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงาน

ราชการ ซ่ึงเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชฯ ประจําป 

 

เสนอ “คณะกรรมการพิจารณา 

การขอพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณของสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลังและสํานักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง” 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

การปฏิบัติ 

1. สงเรื่องพรอมเอกสารประกอบการนําเสนอขอพระราชทานไปยัง         

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอย

กวา 90 วัน คือภายในวันท่ี 29 เมษายน ..... 

2. กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับช้ันยศ สูงข้ึนเวลามีคุณสมบัติครบ

ตามเกณฑท่ีจะมาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย ใหสง

เรื่องและเอกสารเพ่ิมเติมไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กอน                

วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา 60 วัน คือภายในวันท่ี       

29 พฤษภาคม ...... 

 

เสนอ “คณะกรรมการพิจารณา 

การขอพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณประจําปของ

หนวยงานในสังกัด

กระทรวงการคลัง” พิจารณา 

ใหความเห็นชอบ 

 



 
 

   

ขาราชการ 

บัญชี 41 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง 

ลําดับ ระดับตําแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง 
  ประเภทท่ัวไป             

1 ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. 1. 
2. 

 
 
 

3. 
 

4. 

เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
ไดรับเงินเดือนตํ่ากวาขั้นตํ่า 
ของระดับชํานาญงาน และ 
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 
10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช. 
ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่า 
ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม. 
ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่า 
ของระดับชํานาญงาน และ 
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช.  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

ตองมีระยะเวลา 
รับราชการติดตอกัน 
มาแลวไมนอยกวา 
5 ปบริบูรณ นับต้ังแต 
วันเริ่มเขารับราชการ 
จนถึงวันกอนวัน 
พระราชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ของปท่ีจะขอ 
พระราชทาน 
ไมนอยกวา 60 วัน 

ลําดับ 4, 8 - 10  
และ 12 - 15  
การขอกรณีปท่ี 
เกษียณอายุราชการ 
ตามขอ 4 หรือขอ 5   
แลวแตกรณ ี
ใหขอปติดกันได 
 

2 ระดับชํานาญงาน ต.ม. ต.ช. 1. 
2. 

เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 

3 ระดับอาวุโส ท.ม. ท.ช. 1. 
2. 

เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 

 

4 ระดับทักษะพิเศษ - ม.ว.ม. 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 
ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 
 ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
ขอพระราชทานสูงขึน้ไดอีก  
1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช 

  

  ประเภทวิชาการ             

5 ระดับปฏิบัติการ ต.ม. -         

6 ระดับชํานาญการ ต.ช. ท.ช. 1.
2. 

 
3. 

เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.         
ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของ
ระดับชํานาญการพิเศษ ขอ ท.ม.
ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของ
ระดับชํานาญการพิเศษมาแลว  
ไมนอยกวา 5 ป ขอ ท.ช. 

    

7 ระดับชํานาญการพิเศษ ท.ช. ป.ม. 1. 
2. 

เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 
ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ 
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.  

    



 
 
 

 

 บัญชี 41 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง 

ลําดับ ระดับตําแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง 
  ประเภทวิชาการ           

  
  

  
  

  
  

  

7 ระดับชํานาญการพิเศษ ท.ช. ป.ม. 1. 
2. 

เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 
ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ 
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.  

8 ระดับเชี่ยวชาญ - ม.ว.ม. 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 
ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 
ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
ขอพระราชทานสูงขึน้ได 
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.  
เวนกรณีลาออก 

9 ระดับทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไดรับเงิน 
ประจําตําแหนง 
13,000 บาท 

- ม.ป.ช 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

เล่ือนชั้นตราตามลําดับไดทุกป 
จนถึง ป.ม. 
ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  
3 ป บริบูรณ ขอ ป.ช. 
ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 
ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
ขอพระราชทานสูงขึน้ได 
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.  
เวนกรณีลาออก 

10 ระดับทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไดรับเงิน 
ประจําตําแหนง 
15,600 บาท 

- ม.ป.ช 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  
3 ป บริบูรณ ขอ ป.ช. 
ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.  
ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 
ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
ขอพระราชทานสูงขึน้ได 
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก 

 

 

 



 
 

ลําดับ ระดับตําแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง 
  ประเภทอํานวยการ             

11 ระดับตน ท.ช. ป.ม. 1. 
2. 

เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 
ไดรับเงินเดือนขั้นสูง และ 
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ระดับสูง - ม.ว.ม. 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 
ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 
ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ  ขอ ม.ว.ม. 
ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
ขอพระราชทานสูงขึน้ได 
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. 
เวนกรณีลาออก 

  ประเภทบริหาร         
13 ระดับตน - ม.ว.ม. 1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 
ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 
ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
ในปเกษียณอายุราชการ 
ขอพระราชทานสูงขึน้ได 
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.  
เวนกรณีลาออก 

14 ระดับสูง 
ท่ีไดรับเงิน 
ประจําตําแหนง 
14,500 บาท 

- ม.ป.ช. 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

เล่ือนชั้นตราตามลําดับไดทุกป 
จนถึง ป.ม.  
ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 
ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 
ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
ขอพระราชทานสูงขึน้ได 
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.  
เวนกรณีลาออก 

15 ระดับสูง 
ท่ีไดรับเงิน 
ประจําตําแหนง 
21,000 บาท 
 

- ม.ป.ช. 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 
ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา  
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 
ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
ขอพระราชทานสูงขึน้ได 
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก 



 
 

ลูกจางประจํา 

 

บัญชี 15 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก ลูกจางประจํา 

ลําดับ ตําแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเล่ือนชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง 
1 ลูกจางประจํา ซ่ึงไดรับ 

เงินคาจางต้ังแตอัตรา 
เงินเดือนขั้นตํ่าของ 
ขาราชการพลเรือน ระดับ 3  
แตไมถึงขั้นตํ่าของอัตรา 
เงินเดือนขาราชการ 
พลเรือน ระดับ 6 

บ.ม. จ.ม. 1. 
2. 

 
3. 

เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช. 
ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

ตองปฏิบัติงานติดตอ 
กันมาเปนระยะเวลา  
ไมนอยกวา 8 ป  
บริบูรณ นับต้ังแตวัน 
เริ่มจางจนถึงวันกอน 
วันพระราชพิธีเฉลิม  
พระชนมพรรษาของ 
ปท่ีจะขอพระราชทาน 
ไมนอยกวา 60 วัน 
ตองเปนลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวง 
การคลังวาดวย 
ลูกจางประจําของ 
สวนราชการ และ  
หมายความรวมถึง 
ลูกจางประจําของ
ราชการสวนทองถิ่น 
เมืองพัทยา และ 
กรุงเทพมหานคร แต 
ไมหมายความถึงลูกจาง
เงินทุนหมุนเวียน 
ตองเปนลูกจาง 
ประจําท่ีมีชื่อและ
ลักษณะงานเปน 
ลูกจางโดยตรงหมวด 
ฝมือ หรือลูกจาง 
ประจําท่ีมีชื่อ และ 
ลักษณะเหมือน 
ขาราชการ 

2 ลูกจางประจํา ซ่ึงไดรับ 
คาจางต้ังแตอัตราเงินเดือน 
ขั้นตํ่าของขาราชการ 
พลเรือน ระดับ 6 ขึ้นไป 

บ.ช. จ.ช. 1. 
2. 

 
3. 

เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
 ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 
ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 

      

 

 

 

 

 

 



พนักงานราชการ 

 

บัญชี 32 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ 

ลําดับ ตําแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเล่ือนชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง 
1 พนักงานราชการ 

- กลุมงานบริการ 
- กลุมงานเทคนิค 

บ.ม. จ.ช. 1. 
2. 

 
3. 

 
4. 

เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช. 
ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 
ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

ลําดับ 1 - 3  
ตองปฏิบัติงานติดตอ 
กันมาเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 
นับต้ังแตวันเริ่มจาง  
จนถึงวันกอนวัน 
พระราชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาของปท่ี 
จะขอพระราชทาน 
ไมนอยกวา 60 วัน 
ตองเปนพนักงานราชการ
ตามสัญญาจางของ 
สวนราชการ 
ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 
ตองเปนพนักงานราชการ 
ท่ีมีชื่อและลักษณะงาน 
เปนพนักงานท่ีเทียบเทา 
กับลูกจางประจํา 
หมวดฝมือขึ้นไป 
ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ 

2 พนักงานราชการ 
- กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 

บ.ช. ต.ม. 1. 
2. 

 
3. 

 
4. 

เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 
ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 
ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม 

3 พนักงานราชการ 
- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 
 
 

จ.ม. ต.ช. 1. 
2. 

 
3. 

 
4. 

เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 
ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 
ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช 

4 พนักงานราชการ 
- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

จ.ช. ท.ม. 1. 
2. 

 
3. 

 
4. 

เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 
ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 
ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม 

 

5 พนักงานราชการ 
- กลุมงานเชี่ยวชายพิเศษ 
ระดับท่ัวไป 

ต.ม. ท.ช. 1. 
2. 

 
3. 

 
. 

เริ่มขอพระราชทาน 9.ม. 
ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 
ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา  
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 
 

 

 



 
 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา เปนไปตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 ซ่ึงกําหนดไววา 
  มาตรา 8 เหรียญจักรพรรดิมาลาสําหรับพระราชทานขาราชการฝายพลเรือน ท่ีรับราชการ
มาดวยความเรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป 
  การนับเวลาราชการ ใหนับโดยคํานวณเวลาราชการท้ังหมดของผูนั้นรวมกัน แตถาผูนั้น
เขารับราชการกอนอายุครบ 18 ปบริบูรณ ใหนับตั้งแตวันอายุครบ 18 ปบริบูรณเปนตนไป  
และตามหนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0508/ว(ท) 5480 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556  ไดแจง
ใหสวนราชการทราบเก่ียวกับเรื่องคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาวา   
ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 มาตรา 8 ซ่ึงบัญญัติให  
เหรียญจักรพรรดิมาลาสําหรับพระราชทานขาราชการฝายพลเรือนท่ีรับราชการมาดวยความเรียบรอยเปนเวลา
ไมนอยกวา 25 ป หมายถึงขาราชการท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ไมละท้ิงหรือทอดท้ิง
ราชการ ดังนั้น กรณีขาราชการไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ํากวาเกณฑ  
ลาปวย ลากิจ และมาสายเกิน ซ่ึงไมอาจถือไดวารับราชการมาดวยความเรียบรอย จึงไมอยูในเกณฑเสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
  นอกจากนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ท่ี นร 0508/ว(ท) 2509 ลง วันท่ี 
30 มีนาคม 2561 แจงแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา        
มาเพ่ือใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ โดยกระทรวงการคลังไดเวียนแจงหนังสือดังกลาวไปใหทุกหนวยงาน
ทราบดวยแลว 

  

 



ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เหรียญจักรมำลำและเหรียญจักรพรรดิมำลำ
กำรขอพระรำชทำน

เหรียญจักรมำลำ (ร.จ.ม.)

• ส่วนรำชกำรต้นสังกัดพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนในโอกำสพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ให้แก่ทหาร ต ารวจ 
และข้าราชการฝ่ายพลเรือนในสังกัด ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย 

• ผู้ที่ลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ หากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายก่อนพ้นจากราชการ 
ให้ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานด้วย 

หมายถึง ข้ำรำชกำรที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่และปฏิบัติตนเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ตั้งแต่เริ่มเข้ำรับรำชกำร
จนถึงปีที่เสนอขอพระรำชทำน โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
• ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยกระท าผิดวินัย ถูกท าทัณฑ์บนหรือมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือน
• ผู้ที่กระท าความผิดและได้รับการล้างมลทินตามกฎหมายล้างมลทิน (ซึ่งเป็นการล้างเฉพาะโทษที่ได้รับ ไม่ใช่การล้างความผิด) 

ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน และจะเริ่มนับระยะเวลาราชการ 25 ปีใหม่ เพื่อขอพระราชทาน ร.จ.พ. ไม่ได้
• ผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการ แต่ได้อุทธรณ์จนกลับเข้ารับราชการ หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว

ไม่ได้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา สามารถเสนอขอพระราชทานได้ แต่หากได้กระท าความผิดแต่มีเหตุให้ได้รับการยกโทษ 
ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย 

• กรณีผลการสอบสวนทางวินัยส้ินสุดแล้วปรากฏว่าไม่มีความผิด หากไม่มีมลทินมัวหมองในกรณีถูกสอบสวน สามารถเสนอขอพระราชทานได้ 
• กรณีข้าราชการไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ต้องพิจารณาว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการหรือไม่ เช่น มาสายเกินก าหนด
• หากต้องค าพิพากษาว่ากระท าผิดอาญาโดยเจตนา ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน รวมถึงกรณีกระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ และเข้าข่ายว่ามิได้เป็นการรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย
• กรณีข้าราชการถูกร้องเรียน ซึ่งไม่เกี่ยวหรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติราชการ หากส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่รับราชการ

มาด้วยความเรียบร้อยก็สามารถเสนอขอพระราชทานได้
• กรณีถูกกล่าวหาหรืออยู่ระหว่างด าเนินคดี หากข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติว่าเป็นผู้ที่กระท าความผิดหรือไม่ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด

ชะลอการเสนอขอพระราชทานไว้ก่อน หากต่อมามีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าไม่เป็นผู้กระท าความผิด  
สามารถเสนอขอพระราชทานได้ 

soc.go.th
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ตำมพระรำชบัญญัติเหรียญจักรมำลำและเหรียญจักรพรรดิมำลำ พุทธศักรำช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส ำหรับพระรำชทำนแก่ผู้ที่มียศทหำร
หรือต ำรวจตลอดจนว่ำที่ยศนั้น ๆ ทั้งต้องเป็น
ผู้ที่รับรำชกำรประจ ำกำรหรือในกอง
ประจ ำกำร รวมกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 ปี
การนับเวลาราชการให้นับตั้งแต่อายุครบ  18 ปี
บริบูรณ์  หรือตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจ าการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
แล้วแตก่รณี

เหรียญจักรพรรดิมำลำ (ร.จ.พ.)

กำรเสนอขอพระรำชทำน

หลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำน ร.จ.พ.
“รับรำชกำรมำด้วยควำมเรียบร้อย”

• ส าหรับพระราชทานข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย 
เป็นเวลาไมน่้อยกว่า 25 ปี 

• ทหารและต ารวจที่รับราชการมา รวมเวลาราชการ
ไม่น้อยกว่า 25 ปี หากไมเ่ข้าเกณฑ์ที่จะขอพระราชทาน 
ร.จ.ม. จะอยู่ในเกณฑ์ขอพระราชทาน ร.จ.พ. 

• การนับเวลาราชการให้นับโดยค านวณเวลาราชการ
ขณะที่เป็นข้าราชการตามที่บัญญัติในมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น

“รู้เรื่องเครื่องรำชฯ” Volume 3
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