หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ

๒

หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ความหมาย ตามพจนานุ ก รมราชบั ณ ฑิ ต คื อ สิ่ งที่ เป น เครื่ อ งหมายแสดงเกี ย รติ ย ศและบํ าเหน็ จ
ความชอบที่ พระมหากษั ตริยทรงสรางขึ้นเพื่อพระราชทานเปน บําเหน็ จความชอบในพระองคตามที่สมเด็ จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงนิพนธไว คือ ของที่พระเจาแผนดินทรงพระราชทานเปนเครื่องหมายแสดง
ถึงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ กลาวโดยสรุป เครื่องราชอิสริยาภรณ
๑. เปนเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ
๒. เปนของที่ทรงสรางขึ้นสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในพระองค
หลักเกณฑการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
สํ า หรั บ หลั ก เกณฑ ก ารเสนอขอเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ข องข า ราชการ ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ ก และ
เค รื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภ รณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศ ยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ .ศ.๒ ๕ 6 4 การเสนอขอพระราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหเริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกสลับกันโดยเลื่อนชั้นตราตามลําดับจากชั้นลางสุด (ชั้นที่ 7) จนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ
ดังตอไปนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด : มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) สาย 4
ชั้นที่ ๑ : ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)
สาย 2
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชั้นที่ ๒ : ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)
ชั้นที่ ๓ : ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)
ชั้นที่ ๔ : จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.)
ชั้นที่ ๕ : เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.)
ชั้นที่ ๖ : เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.)
ชั้นที่ ๗ : เหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด : มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
สาย 3
ชั้นที่ ๑ : ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) สาย 1
ชั้นที่ ๒ : ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้นที่ ๓ : ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)
ชั้นที่ ๔ : จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้นที่ ๕ : เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)
ชั้นที่ ๖ : เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
ชั้นที่ ๗ : เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)

๓

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณปติดกันหรือกรณีอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในระเบียบนี้ จะกระทํามิไดตามหลักเกณฑในบัญชีทายระเบียบที่ตางบัญชีกัน

สรุปสาระสําคัญ

๑. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ใหแกบุคคลในสังกัด ใหพิจารณาโดย
รอบคอบวา บุคคลนั้นไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควร
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมิใชพิจารณาแตเพียงตําแหนง ระดับชั้น ชั้นยศ หรือครบกําหนด
ระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดเทานั้น และบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนผูมีสัญชาติไทย
(๒) เปนผูประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชนดวย
ความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง
(3) เปนผูดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑที่กําหนด
(4) เปนผูไมเคยมีพระบรมราชโองการใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
(5) เปนผูไมเคยตองรับโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(6) เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกกลาวหา รายละเอียดดูในระเบียบป 2564

หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับขาราชการ
๑) กรณีเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ขาราชการจะตองมีระยะเวลารับราชการ
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการ จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคมของป ที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน (หมายถึงจะตองไดรับการ
บรรจุเขารับราชการกอนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ของปที่บรรจุ หากบรรจุหลังวันที่ ๒๙ พฤษภาคม จะตองขอพระราชทานฯ
ในปถัดไป โดยจะเริ่มขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นตราใด ใหพิจารณาจากวันที่ดํารงตําแหนง
และระดับที่ขาราชการผูนั้นดํารงอยูในปที่ขอพระราชทานฯ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
2) บุ ค คลผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะครบถ ว นและได รั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ตองดํารงตําแหนงอยูในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีขอพระราชทาน
ยกเวน กรณีดังตอไปนี้
2.1 ผูซึ่งพนจากการปฏิบัติหนาที่เพราะเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอยูกอนพนจากการปฏิบัติหนาที่
2.2 เปนผูเคยมีลักษณะตองหามตามขอ 12 (6) ซึ่งตอมาปราฏผลการสอบสวน ไตสวน หรือมี
คําพิพากษาถึงที่สุดแลววาไมมีความผิด
และตองมีความประสงคจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
3) การนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ หากเปนผูมีกรณีดังนี้
ใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีกกรณีละหนึ่งป
3.1 เปนผูถูกลงโทษทางวินัย
3.2 เปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กฎหมาย
กําหนดต่ํากวาระดับดี เวนแตเปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑที่กําหนดระยะเวลาดํารงตําแหนงหรือ
ระยะเวลาเลื่อนชั้นตราเกินกวาหาปบริบูรณ ใหพิจารณาผลการประเมินดังกลาวในระยะเวลาหาป

๔

บัญชี 15
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขา ราชการ ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอื่น
ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ทีข่ อพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

๑

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

บ.ม.

จ.ช.

๒

ระดับชํานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

๓

ระดับอาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

๔

ระดับทักษะพิเศษ

-

ม.ว.ม.

๕
๖

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ

ต.ม.
ต.ช.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริม่ ขอพระราชทาน บ.ม.
๑. ตองมีระยะเวลารับราชการ
๒. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ
ติดตอกันมาแลวไมไมนอย
ชํานาญงาน (นอยกวา ๑๐,๑๙๐
กวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแต
บาท)และดํารงตําแหนงมาแลวไมนอย
วันเริม่ เขารับราชการ
กวา ๑๐ ป บริบรู ณ ขอ บ.ช.
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
๓. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ของระดับชํานาญงาน (มากกวาหรือ
ที่จะขอพระราชทานไมนอย
เทากับ ๑๐,๑๙๐ บาท) ขอ จ.ม.
กวา ๖๐ วัน (ภายในวันที่
๔. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
29 พฤษภาคม ของปที่
เสนอขอ)
ของระดับชํานาญงาน และดํารง
2. เกณฑดํารงตําแหนง
ตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
ของการขอพระราชทาน
บริบูรณ ขอ จ.ช.
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่าํ
๑. เริม่ ขอพระราชทาน ต.ม.
กวาสายสะพาย คือนับตั้งแต
๒. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
วันดํารงตําแหนง จนถึงวัน
๕ ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
กอน วันพระราชพิธีเฉลิม
๑. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ม.
พระชนมพรรษาของป
๒. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
ที่จะขอพระราชทานไมนอย
๕ ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
กวา 9๐ วัน คือ (ภายใน
๑. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
วันที่ 29 เมษายน ของปที่
๒. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
เสนอขอ )
๓ ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
๓. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ ขอ ป.ช.

๑. เริม่ ขอพระราชทาน ต.ช.
๒. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญการพิเศษ (มากกวา
หรือเทากับ 22,140 บาท)
ขอ ท.ม.
๓. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญการพิเศษมาแลว
ไมนอยกวา ๕ ป (เมื่อ 5 ป
ที่ผานมาไดรับเงินเดือนมากกวาหรือ
เทากับ 22,140 ) ขอ ท.ช.

๕
ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ท.ช.
ป.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การขอพระราชทาน

๗

ระดับชํานาญการ
พิเศษ

๘

ระดับเชี่ยวชาญ

-

ม.ว.ม.

๙

ระดับทรงคุณวุฒิที่
ไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ๑๓,๐๐๐
บาท

-

ม.ป.ช.

๑๐

ระดับทรงคุณวุฒิที่
ไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ๑๕,๖๐๐
บาท

-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.

ท.ช.

ป.ม.

-

ม.ว.ม.

๑. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง ของระดับชํานาญ
การพิเศษและได ท.ช. มาแลวไมนอ ย
กวา ๓ ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
๑. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.

๑๑

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

๑๒

ระดับสูง

๑. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง (58,390 บาท)
และได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
๑. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๓. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๑. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึงป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ

๖

ลําดับ

๑๓

ระดับตําแหนง
ประเภทบริหาร
ระดับตน

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและระยะเวลา
การขอพระราชทาน

-

ม.ว.ม.

๑. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.

๑๔

ระดับสูงที่ไดรับเงินประจํา ตําแหนง ๑๔,๕๐๐ บาท

ม.ป.ช.

๑. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.

๑๕

ระดับสูงที่ไดรับเงินประจํา ตําแหนง ๒๑,๐๐๐ บาท

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช.

หมายเหตุ

หมายเหตุ
กรณี ขาราชการที่ลาออก หรือออกจากราชการไปแลว ตอมาภายหลังมีคําสั่งใหบรรจุ
กลั บ เข า รั บ ราชการใหม ให นั บ ระยะเวลาการรั บ ราชการจนครบ ๕ ป บ ริ บู ร ณ จึ ง จะสามารถขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได (เหมือนขาราชการบรรจุใหม)

๗

คําอธิบายหลักเกณฑและเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกขาราชการ
ตามระบบจําแนกประเภทตําแหนงตามบัญชี 15 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒564
.........................................
เงื่อนไข ระยะเวลาดํารงตําแหนง
1. บุคคลที่จะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไม
นอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มรับเขารับราชการจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (28
กรกฎาคม) ของปที่จะเสนอขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน คือ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในวันที่
29 พฤษภาคม ของปที่เสนอขอพระราชทาน
2. ระดับปฏิบัติงาน เงื่อนไข “ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ปบริบูรณ” อนุโลมใหนับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตั้งแตวันบรรจุเขารับราชการกอนการปรับเปลี่ยนตําแหนงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เนื่องจากเปนตําแหนงที่เริ่มบรรจุเขารับราชการและปรับเปลี่ยนมา
จากระดับ ๑ - ๔ ซึ่งเกณฑชั้นตราที่ขอพระราชทานสามารถเทียบเคียงกันได
3. ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส เงื่อนไข “ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ” ให
นับระยะเวลาตั้งแตดํารงตําแหนงกอนวันเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา 90 วัน คือ ภายในวันที่ 29 เมษายน
4. ระดับชํานาญการ เงื่อนไข “ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับชํานาญการพิเศษ (๒2,140 บาท)
ขอ ท.ม. และไดรับเงินเดือนไมขั้นต่ําของระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา ๕ ป ขอ ท.ช. การนับ
ระยะเวลา ๕ ป โดยใหนับตั้งแตวันที่ไดรับเงินเดือน 22,140 บาท จนครบ ๕ ปบริบูรณ ภายในวันที่ 29
เมษายน ของปที่เสนอขอพระราชทาน เชน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ๒๕65
บุคคลที่จะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานชั้น ท.ช. ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ
ชํานาญการพิเศษ (มากกวาหรือเทากับ ๒2,140 บาท) เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
5. ระดับชํานาญการพิเศษ เงื่อนไข “ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.” หมายถึง
5.๑ ไดรับเงินเดือนขั้นสูง (58,390 บาท)
5.๒ ระยะเวลาไดรับพระราชทาน ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
6. ตําแหนงอํานวยการระดับตน
6.1 ไดรับเงินเดือนขั้นสูง (58,390 บาท)
6.2 ระยะเวลาไดรับพระราชทาน ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
เงื่อนไข ไดรับเงินเดือนขั้นต่ํา หรือเงินเดือนขั้นสูง
๑. เปนเงินเดือนขั้นต่ําหรือเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2558 ไมใชเงินเดือนขั้นต่ําหรือขั้นสูงชั่วคราวตามบัญชีดังกลาว
๒. เป นเงินเดื อนที่ ได รั บ ณ วั นที่ 1 ตุลาคม ของป กอนเสนอขอ 1 ป เนื่ องจาก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กําหนดใหสวนราชการสงเรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ

๘

ชนมพรรษา (วั น ที่ 28 กรกฎาคม) ภายในวัน ที ่ 15 กุม ภาพัน ธ ของปที ่เ สนอขอ เพื ่อ เขา ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการคัดเลือก จึงไมทันรอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน ของปที่เสนอขอ
3. กรณีเกษียณอายุราชการในปที่เสนอขอพระราชทาน หากไดรับเงินเดือนขั้นต่ําหรือเงินเดือนขั้นสูง
ของตํ าแหน งต างๆ หลั งวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ ของป ที่ เสนอขอพระราชทาน อนุ โลมให ส งเรื่ อ งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม ของปที่เสนอ
ขอพระราชทาน แตกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดใหสงภายในวันที่ 15 พฤษภาคม เพื่อรวบรวมสงให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม ตอไป
การเลื่อนชั้น ระดับ ยศ
1. มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ ของปที่เสนอขอ ยกเวนชั้นสายสะพาย
2. กรณีบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น สูงขึ้น และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑที่
จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ใหสงเรื่องและเอกสารเพิ่มเติมไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี กอนวันเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา 60 วัน คือ ภายใน 29 พฤษภาคม
3. การแจงผูขาดคุณสมบัติใหแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอถอนชื่อภายในวันที่ 29 พฤษภาคม
4. กรณีถึงแกกรรม หรือลาออกจากราชการกอนวันที่ 28 กรกฎาคมของปที่ขอ ใหแจงเพื่อขอถอนชื่อทันที

หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
หลักเกณฑ
๑. เสนอขอใหแกขาราชการที่รับราชการมาดวยความเรียบรอย เปนเวลาไมนอยกวา ๒๕ ปบริบูรณ
(นับถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ของปที่จะเสนอขอพระราชทาน)
๒. การนับเวลาราชการ ใหนับเวลาราชการทั้งหมดของผูนั้นรวมกัน แตถาผูนั้นเขารับราชการกอน
อายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ ใหนับตั้งแตวันอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณเปนตนไป
๓. พระราชทานเปนกรรมสิทธิ์ เมื่อผูรับพระราชทานวายชนมใหทายาทโดยธรรมรักษาไวเปนที่ระลึก
๔. เสนอขอพระราชทานเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลาในป เ ดี ย วกั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณได
๕. กรณี ขาราชการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลา แต ต องพ น จากราชการเพราะเหตุ เกษีย ณอายุร าชการ หรือ ลาออกจากราชการในปที่ จ ะเสนอขอ
พระราชทานสามารถเสนอขอพระราชทานในปที่เกษียณอายุราชการหรือปที่ลาออกจากราชการได
๖. การเสนอขอพระราชทานเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลาจั ด อยู ในวาระการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ของทุกป
๗. การนับเวลารับราชการเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา โดยขาราชการฝายพล
เรือน ตองเปนระยะเวลารับราชการตามกฎหมายที่บัญญัติไวในบทนิยามคําวา "ขาราชการฝายพลเรือน" ตาม
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม กรณีเจาหนาที่ของรัฐประเภทอื่นซึ่งไมอยูในบทนิยามดังกลาว ไมสามารถนําระยะเวลารับราชการ
หรือระยะเวลาปฏิบัติงานมาคํานวณรวมเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได เชน พนักงาน
สวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานมหาวิทยาลัย

๙

๘. กรณีการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย หรือลาติดตามคูสมรส หากพิจารณาแลว
เห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามหลักเกณฑของรพระราชบัญญัติฯ สามารถนับระยะเวลาระหวางการ
ลาดังกลาวเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได
๙. หลักเกณฑ “รับราชการมาด วยความเรีย บรอย” หมายถึง ขาราชการที่ ได ป ฏิ บั ติห น าที่ และ
ปฏิบัติตนเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการตั้งแตเริ่มรับราชการจนถึงปที่เสนอขอ
พระราชทาน กลาวคือ
๑. ตองเปนผูไมเคยกระทําผิดวินัย ถูกทําทัณฑบน หรือถูกวากลาวตักเตือน ตั้งแตเริ่มเขา
รับราชการจนถึงปท่เี สนอขอพระราชทาน
๒. กรณีขาราชการไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน สมควรพิจารณาเหตุแหงการไมไดรับการ
เลื่อนเงินเดือนวาเกิดจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติราชการหรือไม เชน ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการต่ํากวาเกณฑ ลาปวย ซึ่งมิใชกรณีที่จําเปนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามที่แพทยกําหนด
ลากิจ หรือ มาปฏิบัติงานสายเกินกําหนด
๓. ผูที่ไดรับการลางมลทินตามกฎหมายลางมลทิน เปนการลางเฉพาะโทษที่ไดรับ ไมใชการ
ลางการกระทําความผิด จึงถือวาเปนผูเคยกระทําความผิดมากอน และจะเริ่มนับระยะเวลาราชการ ๒๕ ป
ใหมเพื่อขอพระราชทานไมได
๔. การดําเนินการทางวินัย หรือการสอบสวนตาง ๆ
๔.๑ หากผลการสอบสวนสิ้นสุดแลวปรากฏวาไมมีความผิด สวนราชการพิจารณาแลว
เห็นวาไมมีมลทินมัวหมอง และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติฯ ก็สามารถขอพระราชทาน
ได
๔.๒ ผูที่เคยถูกลงโทษไลออก ใหออก หรือปลดออกจากราชการ แตไดอุทธรณจนกลับ
เขารับราชการ หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา และมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑของพระราชบัญญัติฯ ก็สามารถขอพระราชทานได แตหากไดกระทําความผิดแตมีเหตุใหไดรับ
การยกโทษ ไมอาจถือวาไดรับเปนผูที่รับราชการมาดวยความเรียบรอย
๕. กรณี ถูกกลาวหาวากระทําความผิด หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีทางแพง ทางอาญา
หรือทางปกครอง
๕.๑ หากข อ เท็ จ จริ ง ยั ง ไม เป น ที่ ยุ ติ ให ส ว นราชการต น สั ง กั ด ชะลอการเสนอขอ
พระราชทานไวกอน หากตอมามีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือเมื่อคดีถึงที่สุดแลวปรากฏวาไมเปนผูกระทํา
ความผิด และสวนราชการตนสังกัดพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูที่รับราชการมาดวยความเรียบรอย ก็สามารถ
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหแกขาราชการผูนั้นตอไปได
๕.๒ หากตองโทษตามคําพิพากษาของศาลวาเปนผูกระทําความผิดอาญาโดยเจตนา ถือ
วาเปนกรณีที่มคี วามประพฤติไมเรียบรอย จึงเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน รวมถึงกรณี
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเขาขายวามิไดเปนการรับราชการมาดวยความเรียบรอยก็ถือ
วาเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
๕.๓ กรณีขาราชการถูกรองเรียน ซึ่งไมเกี่ยวหรือสืบเนื่องกับการปฏิบั ติราชการหรือ
สืบเนื่องจากการใชตําแหนงหนาที่ราชการ หากสวนราชการตนสังกัดพิจารณาแลวเห็นวาขาราชการดังกลาว
เปนผูที่รับราชการมาดวยความเรียบรอยก็สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรรพรรดิมาลาได

๑๐

หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับลูกจางประจํา
หลักเกณฑ

๑) กรณีเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ผูขอฯ ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๘ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน (หมายถึงตองไดรับการเริ่มจางกอนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
ของปที่จาง หากจางหลังวันที่ ๒๙ พฤษภาคม จะตองขอพระราชทานในปถัดไป) โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตาม บัญชี 25 การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแก ลูกจางประจํา
๒) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุโลมใหลูกจางประจําตามลักษณะงานทั้ง ๔ กลุมงาน คือ
กลุมงานบริการพื้นฐาน กลุมงานสนับสนุน กลุมงานชาง และกลุมงานเทคนิคพิเศษ ที่เดิมเคยดํารงตําแหนงใน
หมวดฝมือหรือที่มีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ (ยกเวนลูกจางประจําหมวดแรงงาน และหมวดกึ่งฝมือ ไม
มีสิทธิขอพระราชทานฯ) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดตามเดิม โดยใหหมายเหตุดวยวาเดิม
ดํารงตําแหนงในหมวดใด

บัญชี 25
คุณสมบัติของผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณลูกจางประจํา
ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชฯ ที่
เงื่อนไขระยะเวลาการเลื่อน
ขอพระราชทาน
ชั้นตรา
เริ่มตน เลื่อน
ขอ ไดถึง
บ.ม.
จ.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๒. ได บ.ม.มาแลว
ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ บ.ช.
๓. ได บ.ช. มาแลว
ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณขอ
จ.ม.

1

ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงิน
คาจางตัง้ แตอัตราเงินเดือน
ขั้นต่ําของขาราชการพลเรือน
ระดับ 3 (8,3๔๐ บาท )
แตไมถึงขั้นต่ําของอัตรา
เงินเดือน ขาราชการระดับ 6
(15,05๐ บาท)

2

ลูกจางประจําซึ่งไดรับคาจาง
บ.ช.
ตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา
ของขาราชการพลเรือนระดับ 6
ขึ้นไป (15,05๐ บาท)

จ.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
๒. ได บ.ช. มาแลว
ไมนอยกวา ๕ ปบริบรู ณ
ขอ จ.ม.
๓. ได จ.ม. มาแลว
ไมนอยกวา ๕ ปบริบรู ณ
ขอ จ.ช.

หมายเหตุ

๑. ตองปฏิบัติงานติดตอกัน
มาเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 8 ปบริบูรณ นับแต
วันเริ่มจาง จนถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา
60 วัน (ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม ของปที่เสนอ
ขอ)
๒. ตองเปนลูกจางประจําของ
สวนราชการ ตามระเบียบ
ระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวน
ราชการและหมายความ
รวมถึงลูกจางประจําของ
สวนราชการสวนทองถิ่น
เมืองพัทยาและ

๑๑
กรุงเทพมหานคร แตไม
หมายความถึงลูกจาง
เงินทุนหมุนเวียน
๓. ตองเปนลูกจางประจําที่มี
ชื่อและลักษณะงานเปน
ลูกจางโดยตรงหมวดฝมือ
หรือลูกจางประจําที่มชี ื่อ
และลักษณะเหมือน
ขาราชการ

หมายเหตุ ปจจุบันตําแหนงลูกจางประจําไดปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงใหมแลวจากระบบเดิมแบงเปน ๕ หมวด
คือ หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝมือ หมวดฝมือ หมวดฝมือพิเศษ และหมวดฝมือพิเศษเฉพาะ ปจจุบันเปน ๔
กลุมงาน คือ กลุมงานบริการพื้นฐาน กลุมงานสนับสนุน กลุมงานชาง และกลุมงานเทคนิคพิเศษ การขอ
พระราชทานเครื่องราชของลูกจางประจําการพิจารณาหลักเกณฑอนุโลมใหใชตําแหนงเดิมกอนที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนเปนแบบใหม โดยใหหมายเหตุในเอกสารการเสนอขอพระราชทาน (บัญชีคุณสมบัติ ลจ.4) วาเดิม
ดํารงตําแหนงในหมวดใด

หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ

๑) กรณีเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ผูขอฯ ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน (หมายถึงตองไดรับการเริ่มจางกอนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ของปที่จัด
จาง หากจัดจางหลังวันที่ ๒๙ พฤษภาคม จะตองขอพระราชทานในปถัดไป โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตาม บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแก พนักงานราชการ
๒) ผูไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองเปนพนักงานราชการตาม
สัญญาจางของสวนราชการ ตามระเบียบสํานั กนายกรัฐ มนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ตองเปน พนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเปนพนักงานที่เทียบเทากับลูกจางประจําหมวดฝมือขึ้นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ และตามแนวทางที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหปฏิบัติแกลูกจางประจํา
หมายเหตุ หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะ
งานเปนพนักงานราชการที่เทียบเทากับลูกจางประจําหมวดฝมือขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการตามที่กําหนดไวในบัญชี 25 ทายระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕64 นั้น สามารถนํามาใช
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือน
ขาราชการไดโดยอนุโลม

๑๒

บัญชี 26

คุณสมบัติของผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณพนักงานราชการ
ลําดับ
ที่

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณที่
ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
บ.ม.
จ.ช.

1.

พนักงานราชการ
- กลุมงานบริการ
- กลุมงานเทคนิค

2.

พนักงานราชการ
- กลุมงานบริหารทั่วไป

บ.ช.

ต.ม.

3.

พนักงานราชการ
- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

จ.ม.

ต.ช.

4.

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช.

ท.ม.

5.

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป

ต.ม.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการ
เลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
4. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
3. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
4. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
3. ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
4. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได จ.ช.มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
3. ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
4. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ได ต.ม.มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
3. ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
4. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1-4 ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมา เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 5 ปบริบรู ณ
นับตั้งแตวันเริม่ จาง จนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะ
ขอพระราชทานไมนอยกวา
60 วัน(ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม ของปที่เสนอ
ขอ)
2. ลําดับ 5-7 ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมา เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริม่ จาง จนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะ
ขอพระราชทานไมนอยกวา
60 วัน (ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม ของปที่เสนอ
ขอ)
3. ตองเปนพนักงานราชการ
ตามสัญญาจางของสวน
ราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ.
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4. ตองเปนพนักงานราชการ
ที่มีชื่อและลักษณะงาน
เปนพนักงานที่เทียบเทากับ
ลูกจางประจําหมวดฝมือขึ้น
ไปตามระเบียกระทรวงการ
คลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ

๑๓
ลําดับ
ที่

ตําแหนง

6.

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ

7.

พนักงานราชการ
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

เครื่องราชอิสริยาภรณที่
ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ต.ช.
ป.ม.

ท.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการ
เลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได ต.ช.มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
3. ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
4. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได ท.ม.มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
4. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.

หมายเหตุ

