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แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

และเหรียญจักรพรรดมิาลาประจ าปี 2561 
 
 

****************** 
 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับข้าราชการ 
 
 1. คุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  2) เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
  3) เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2. ข้าราชการต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
 3. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนความผิดทางอาญาหรือสอบสวนทางวินัย 
 4. ให้ตรวจสอบรายชื่อการเสนอขอย้อนหลัง ไม่ขอในปีติดต่อกัน ถ้าปี 2560 เสนอขอไปแล้วยังไม่
ประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา ไม่ต้องขอซ  าอีก 
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – ชื่อสกุล ให้ระบุ ชื่อ – ชื่อสกุลเดิม ไว้ด้วย 
 6. ให้ตรวจสอบรายละเอียดในบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ 
 7. เกณฑ์การขอพระราชทาน ชั้นตราต่าง ๆ ให้ดูตารางเทียบต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบ-
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑ์บัญชี 41 
 
การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 1. ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับราชการมาด้วยดี ครบ 25 ปี-
บริบูรณ์  
 2. การนับเวลาครบ 25 ปี  ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้นและให้นับเวลา
ราชการตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  เวลาราชการขณะที่เป็นครูประชาบาล  ตามระเบียบครูประชาบาล  
จะเอามานับรวมด้วยไม่ได้ 
 3. ส าหรับผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว  และได้กลับเข้ารับราชการใหม่  ให้นับเวลาโดยค านวณ
เวลารับราชการครั้งแรกและครั้งหลังมารวมกันได้  และการนับเวลาต้องให้ครบ 25 ปีบริบูรณ์  
 4. ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามสิทธิ
ในปีเดียวพร้อมกันได้ 
 5. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยจะไม่มีสิทธิ์ขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
 
 
 



 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
 
 1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536  และบัญชี 15 แนบท้ายโดยเคร่งครัด 
 2. ลูกจ้างประจ าที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จะต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบฯ  พอสรุป  ดังนี้ 
  2.1 ต้องเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
  2.2 ต้องเป็นลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจ าโดยตรง หมวดฝีมือ  
หรือลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ 
  2.3 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่วันเริ่มรับการจ้าง  
ถึงก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วัน (นับถึงวันที่  4  ตุลาคม  ของปีที่จะพระราชทาน) 
  2.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะวิริยะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
  2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือต้องรับโทษ 
จ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.6 ลูกจ้างประจ าหมวดแรงงาน/หมวดกึ่งฝีมือ  หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในหมวดฝีมือ  ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกัน  ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน  (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์) 
 

เกณฑ์การขอพระราชทาน 

ช้ันตราที่ขอได ้ เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหต ุ

บ.ม. เป็นลูกจ้างประจ า ได้รับคา่จ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนข้ันต่ าของข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 แต่
ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 

 

บ.ช. 1.  ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์   

2.   ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อตัราเงินเดอืนของข้าราชการพลเรือน  ระดับ  6 

 

จ.ม. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์    

จ.ช. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พนักงานราชการ 
 
                     1.ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
                     2.ต้องพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจ า
หมวดฝีมือข้ึนไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
                     3.ต้องปฏิบตัิงานในต าแหน่งพนักงานราชการ ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 
60 วัน 
                     4.เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะวิริยะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
                     5.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 
จากบัญชี 32 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่ 33 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 

เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับพนักงานราชการ  
กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ช้ันตราที่ขอได ้ เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหต ุ

บ.ม. ปฏิบัติงานตดิต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ม.  

บ.ช.  ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ช.  

จ.ม. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์   ขอ จ.ม.  

จ.ช. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์    ขอ จ.ช.  

ต.ม. ได้ จ.ช มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์    ขอ ต.ม.  
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