หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ความหมาย ตามพจนานุ ก รมราชบั ณ ฑิ ต คื อ สิ่ งที่ เป็ น เครื่อ งหมายแสดงเกี ย รติ ย ศและบํ าเหน็ จ
ความชอบที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบําเหน็จความชอบในพระองค์ตามที่สมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ คือ ของที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานเป็นเครื่องหมายแสดง
ถึงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ กล่าวโดยสรุป เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑. เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ
๒. เป็นของที่ทรงสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จความชอบในพระองค์
หลักเกณฑ์การเสนอขอเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สํ า หรั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารเสนอขอเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ข องข้ า ราชการ ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก และ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การเสนอขอ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ เริ่ ม จากเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ย ศยิ่ งมงกุ ฎ ไทย และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกันโดยเลื่อนชั้นตราตามลําดับจากชั้นล่างสุด (ชั้นที่ 7)
จนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ ดังต่อไปนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) สาย 4
ชั้นที่ ๑ : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
สาย 2
ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย
ชั้นที่ ๒ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ชั้นที่ ๓ : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ชั้นที่ ๔ : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
ชั้นที่ ๕ : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
ชั้นที่ ๖ : เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
ชั้นที่ ๗ : เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด : มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
สาย 3
ชั้นที่ ๑ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สาย 1
ชั้นที่ ๒ : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้นที่ ๓ : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ชั้นที่ ๔ : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้นที่ ๕ : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
ชั้นที่ ๖ : เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
ชั้นที่ ๗ : เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)

สรุปสาระสําคัญ
๑. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก่บุคคลในสังกัด ให้พิจารณาโดย
รอบคอบว่า บุคคลนั้นได้กระทําความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควร
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงตําแหน่ง ระดับชั้น ชั้นยศ หรือครบกําหนด
ระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น และบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย
ความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
(๓) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษ จําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒. ขอพระราชทานในปีติดกันไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ในบัญชีท้ายระเบียบที่ต่างบัญชีกัน
(๒) เป็นการขอพระราชทานตามที่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้ หรือ
(๓) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทําความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือปฏิบัติหน้าที่ฝ่าอันตราย
หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสําคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชน
หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็นผลสําเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบ
ให้เห็นเด่นชัดว่าได้กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร
๓. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราก่อนครบเงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาที่กําหนดตาม บัญชี ๔๑ การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหน่ง ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการ
ขอพระราชทานแก่ผู้กระทําความดีความชอบดีเด่น ตามข้อ ๒. (๓)
๔. หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มกําหนดระยะเวลา
การขอพระราชทาน เพิ่มอีก ๑ ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์
๕. หากผู้ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้ ง
กรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระทําความผิดอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการ
ดําเนินคดีอาญาในชั้นศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว) ให้
แจ้งพฤติการณ์ ดังกล่าวให้ทราบด้วย โดยคณะกรรมการอาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้
๖. เงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับข้าราชการ
๑) กรณีเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการจะต้องมีระยะเวลารับราชการ
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคมของปี ที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (หมายถึงจะต้องได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ของปีที่บรรจุ หากบรรจุหลังวันที่ ๒๙ พฤษภาคม จะต้องขอพระราชทานฯ

ในปีถัดไป โดยจะเริ่มขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราใด ให้พิจารณาจากการดํารงตําแหน่ง
และระดับที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงอยู่ในปีที่ขอพระราชทานฯ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
๒) กรณี ขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริยาภรณ์ ปี ที่ เกษี ยณอายุ ราชการ สํ าหรั บข้ าราชการ
ประเภท/ระดับ ดังต่อไปนี้ ให้ขอปีติดกันได้
- ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
- ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
- ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง
- ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง
บัญชี ๔๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหน่ง
ลําดับ

ระดับตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

บ.ม.

จ.ช.

๒

ระดับชํานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

๓

ระดับอาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

๔

ระดับทักษะพิเศษ

-

ม.ว.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การขอพระราชทาน

หมายเหตุ

๑. ต้องมีระยะเวลารับราชการ
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
ติดต่อกันมาแล้วไม่ไม่น้อย
๒. ได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับ
กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
ชํานาญงาน (น้อยกว่า ๑๐,๑๙๐
วันเริม่ เข้ารับราชการ
บาท)และดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อย
จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี
กว่า ๑๐ ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช.
เฉลิมพระชนมพรรษาของปี
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
ที่จะขอพระราชทานไม่น้อย
ของระดับชํานาญงาน (มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑๐,๑๙๐ บาท) ขอ จ.ม.
กว่า ๖๐ วัน (ภายในวันที่
29 พฤษภาคม ของปีที่
๔. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
เสนอขอ)
ของระดับชํานาญงาน และดํารง
๒. ลําดับ ๔, ๘-๑๐ และ
ตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๑๒-๑๕ การขอกรณีปีที่
บริบูรณ์ ขอ จ.ช.
เกษียณอายุราชการตามข้อ
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี
๒. ดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า
ให้ขอปีติดกันได้
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
๒. ดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปีท่เี กษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก
๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.

ลําดับ

๕
๖

ระดับตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ต.ม.
ต.ช.

ท.ช.

๗

ระดับชํานาญการ
พิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

๘

ระดับเชี่ยวชาญ

-

ม.ว.ม.

๙

ระดับทรงคุณวุฒิที่
ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ๑๓,๐๐๐
บาท

-

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การขอพระราชทาน

๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญการพิเศษ (มากกว่า
หรือเท่ากับ 22,140 บาท)
ขอ ท.ม.
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญการพิเศษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (เมื่อ 5 ปี
ที่ผ่านมาได้รับเงินเดือนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 22,140 ) ขอ ท.ช.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได้รบั เงินเดือนขั้นสูง (58,390 บาท)
และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก
๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.
เว้นกรณีลาออก
๑. เลื่อนชั้นตราตามลําดับได้ทุกปี
จนถึง ป.ม.
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๕. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก
๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม.
เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ

ลําดับ
๑๐

ระดับตําแหน่ง
ระดับทรงคุณวุฒิที่
ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ๑๕,๖๐๐
บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ม.ป.ช.

๑๑

ประเภทอํานวยการ
ระดับต้น
ท.ช.

ป.ม.

๑๒

ระดับสูง

-

ม.ว.ม.

๑๓

ประเภทบริหาร
ระดับต้น

-

ม.ว.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การขอพระราชทาน
๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก
๑ ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (58,390)
อยู่ในบัญชีอํานวยการระดับต้น หรือ
ได้รับเงินเดือน (59,500 บาท)
ให้อยู่ในบัญชีปกติ ไม่ต้องทําบัญชี
อํานวยการระดับต้นแยก
และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓
ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก
๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.
เว้นกรณีลาออก
๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก
๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.
เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ

ลําดับ
๑๔

๑๕

ระดับตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ระดับสูงที่ได้รับเงินประจํา ม.ป.ช.
ตําแหน่ง ๑๔,๕๐๐ บาท

ระดับสูงที่ได้รับเงินประจํา ตําแหน่ง ๒๑,๐๐๐ บาท

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การขอพระราชทาน

หมายเหตุ

๑. เลื่อนชั้นตราตามลําดับได้ทุกปี
จนถึง ป.ม.
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๕. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก
๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม.
เว้นกรณีลาออก
๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์
ขอ ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์
ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์
ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก ๑ ชั้นตรา
เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ
กรณีข้าราชการที่ลาออก หรือออกจากราชการไปแล้ว ต่อมาภายหลังมีคําสั่งให้บรรจุ
กลั บ เข้ า รั บ ราชการใหม่ ให้ นั บ ระยะเวลาการรั บ ราชการจนครบ ๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ จึ ง จะสามารถขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ (เหมือนข้าราชการบรรจุใหม่)
คําอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ขา้ ราชการ
ตามระบบจําแนกประเภทตําแหน่งตามบัญชี ๔๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และแก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
.........................................
เงื่อนไข ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
1. บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มรับเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (28

กรกฎาคม) ของปีที่จะเสนอขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน คือ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนภายในวันที่
29 พฤษภาคม ของปีที่เสนอขอพระราชทาน
2. ระดับปฏิบัติงาน เงื่อนไข “ดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีบริบูรณ์” อนุโลมให้นับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการก่อนการปรับเปลี่ยนตําแหน่งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ เนือ่ งจากเป็นตําแหน่งที่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการและปรับเปลี่ยนมาจากระดับ ๑ - ๔ ซึ่งเกณฑ์ชั้น
ตราที่ขอพระราชทานสามารถเทียบเคียงกันได้
3. ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส เงื่อนไข “ดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์” ให้
นําระยะเวลาตั้งแต่ดํารงตําแหน่งเดิม (ตั้งแต่ดํารงตําแหน่งระดับ ๕ หรือ ระดับ ๗ แล้วแต่กรณี) ก่อนการ
ปรับเปลี่ยนตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มานับรวมเป็นระยะเวลาการดํารงตําแหน่งได้
4. ระดับชํานาญการ เงื่อนไข “ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับชํานาญการพิเศษ (๒2,140
บาท) ขอ ท.ม. และได้รับเงินเดือนไม่ขั้นต่ําของระดับชํานาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ขอ ท.ช. การนับ
ระยะเวลา ๕ ปี โดยให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเดือน 22,440 บาท จนครบ ๕ ปีบริบรู ณ์ ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม ของปีที่เสนอขอพระราชทาน เช่น การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี ๒๕
63 บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานชั้น ท.ช. ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับ
ชํานาญการพิเศษ (มากกว่าหรือเท่ากับ ๒2,140 บาท)
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
5. ระดับชํานาญการพิเศษ เงื่อนไข “ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.” หมายถึง
5.๑ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (58,390 บาท)
5.๒ ระยะเวลาได้รับพระราชทาน ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
6. ตําแหน่งอํานวยการต้น
6.1 “ได้รบั เงินเดือนขั้นสูง 59,500 และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.”
ขอในบัญชีปกติ
6.2 “ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 58,390 และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์
ขอ ป.ม.”ขอในบัญชีอํานวยการ ระดับต้น
เงื่อนไข ได้รบั เงินเดือนขั้นต่าํ หรือเงินเดือนขั้นสูง
๑. เป็นเงินเดือนขั้นต่ําหรือเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2558 ไม่ใช่เงินเดือนขั้นต่ําหรือขั้นสูงชั่วคราวตามบัญชีดังกล่าว
๒. เป็ นเงินเดื อนที่ ได้รับ ณ วันที่ 1 ตุ ลาคม ของปี ก่อนเสนอขอ 1 ปี เนื่ องจาก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กําหนดให้ส่วนราชการส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา (วั น ที่ 28 กรกฎาคม) ภายในวัน ที ่ 15 กุม ภาพัน ธ์ ของปีที ่เ สนอขอ เพื ่อ เข้า ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการคัดเลือก จึงไม่ทันรอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่เสนอขอ
3. กรณีเกษียณอายุราชการในปีที่เสนอขอพระราชทาน หากได้รับเงินเดือนขั้นต่ําหรือเงินเดือนขั้นสูง
ของตํ าแหน่ งต่ า งๆ หลั งวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ ของปี ที่ เสนอขอพระราชทาน อนุ โลมให้ ส่ งเรื่ อ งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม ของปีที่เสนอ

ขอพระราชทาน แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดให้ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม เพื่อรวบรวมส่งให้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม ต่อไป
การเลื่อนชัน้ ระดับ ยศ
1. มีคุณสมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีที่เสนอขอ ยกเว้นชั้นสายสะพาย
2. กรณีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ระดับ ชั้น สูงขึ้น และมีคณ
ุ สมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่
จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้ส่งเรื่องและเอกสารเพิ่มเติมไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน คือ ภายใน 29 พฤษภาคม
3. การแจ้งผู้ขาดคุณสมบัตใิ ห้แจ้งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอถอนชือ่ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม
4. กรณีถึงแก่กรรม หรือลาออกจากราชการก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม ของปีที่ขอให้แจ้งเพื่อขอถอนชื่อ
ทันที
5. กรณีถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดอาญา (ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว) ขอให้แจ้งพฤติการณ์ให้สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
หลักเกณฑ์
๑. เสนอขอให้แก่ข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน)
๒. การนับเวลาราชการ ให้นับเวลาราชการทั้งหมดของผู้นั้นร่วมกัน แต่ถ้าผู้นั้นเข้ารับราชการก่อน
อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
๓. พระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้รับพระราชทานวายชนม์ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก
๔. เสนอขอพระราชทานเหรี ย ญ จั ก รพรรดิ ม าลาในปี เ ดี ย วกั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
๕. กรณีข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลา แต่ ต้อ งพ้ น จากราชการเพราะเหตุ เกษี ยณอายุราชการ หรือ ลาออกจากราชการในปี ที่ จ ะเสนอขอ
พระราชทานสามารถเสนอขอพระราชทานในปีที่เกษียณอายุราชการหรือปีที่ลาออกจากราชการได้
๖. การเสนอขอพระราชทานเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลาจั ด อยู่ ใ นวาระการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี เนื่องในโอกาสพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี
๗. การนับเวลารับราชการเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา โดยข้าราชการฝ่ายพล
เรือน ต้องเป็นระยะเวลารับราชการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในบทนิยามคําว่า "ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" ตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นซึ่งไม่อยู่ในบทนิยามดังกล่าว ไม่สามารถนําระยะเวลารับราชการ
หรือระยะเวลาปฏิบัติงานมาคํานวณรวมเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ เช่น พนักงาน
ส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานมหาวิทยาลัย

๘. กรณีการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย หรือลาติดตามคู่สมรส หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของรพระราชบัญญัติฯ สามารถนับระยะเวลาระหว่างการ
ลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้
๙. หลักเกณฑ์ “รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย” หมายถึง ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และ
ปฏิบัติตนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่เสนอขอ
พระราชทาน กล่าวคือ
๑. ต้องเป็นผู้ไม่เคยกระทําผิดวินัย ถูกทําทัณฑ์บน หรือถูกว่ากล่าวตักเตือน ตั้งแต่เริ่มเข้า
รับราชการจนถึงปีที่เสนอขอพระราชทาน
๒. กรณีข้าราชการไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน สมควรพิจารณาเหตุแห่งการไม่ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการหรือไม่ เช่น ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการต่ํากว่าเกณฑ์ ลาป่วย ซึ่งมิใช่กรณีที่จําเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามที่แพทย์กําหนด
ลากิจ หรือ มาปฏิบัติงานสายเกินกําหนด
๓. ผู้ที่ได้รับการล้างมลทินตามกฎหมายล้างมลทิน เป็นการล้างเฉพาะโทษที่ได้รับ ไม่ใช่การ
ล้างการกระทําความผิด จึงถือว่าเป็นผู้เคยกระทําความผิดมาก่อน และจะเริ่มนับระยะเวลาราชการ ๒๕ ปี
ใหม่เพื่อขอพระราชทานไม่ได้
๔. การดําเนินการทางวินัย หรือการสอบสวนต่าง ๆ
๔.๑ หากผลการสอบสวนสิ้นสุดแล้วปรากฏว่าไม่มีความผิด ส่วนราชการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีมลทินมัวหมอง และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติฯ ก็สามารถขอพระราชทาน
ได้
๔.๒ ผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการ แต่ได้อุทธรณ์จนกลับ
เข้ารับราชการ หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหา และมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติฯ ก็สามารถขอพระราชทานได้ แต่หากได้กระทําความผิดแต่มีเหตุให้ได้รับ
การยกโทษ ไม่อาจถือว่าได้รับเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย
๕. กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา
หรือทางปกครอง
๕.๑ หากข้ อ เท็ จ จริ ง ยั ง ไม่ เป็ น ที่ ยุ ติ ให้ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด ชะลอการเสนอขอ
พระราชทานไว้ก่อน หากต่อมามีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าไม่เป็นผู้กระทํา
ความผิด และส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย ก็สามารถ
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการผู้นั้นต่อไปได้
๕.๒ หากต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญาโดยเจตนา ถือ
ว่าเป็นกรณีที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย จึงเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน รวมถึงกรณี
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเข้าข่ายว่ามิได้เป็นการรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยก็ถือ
ว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
๕.๓ กรณี ข้าราชการถูกร้องเรียน ซึ่งไม่เกี่ยวหรือสืบเนื่องกับการปฏิบัติราชการหรือ
สืบเนื่องจากการใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการ หากส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการดังกล่าว
เป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยก็สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรรพรรดิมาลาได้

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับลูกจ้างประจํา
หลักเกณฑ์
๑) กรณีเริม่ ต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ขอฯ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (หมายถึงต้องได้รับการเริ่มจ้างก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
ของปีที่จ้าง หากจ้างหลังวันที่ ๒๙ พฤษภาคม จะต้องขอพระราชทานในปีถัดไป) โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตาม บัญชี ๑๕ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจํา
๒) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุโลมให้ลูกจ้างประจําตามลักษณะงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน คือ
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ที่เดิมเคยดํารงตําแหน่งใน
หมวดฝีมือหรือที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ (ยกเว้นลูกจ้างประจําหมวดแรงงาน และหมวดกึ่งฝีมือ ไม่
มีสิทธิขอพระราชทานฯ) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ตามเดิม โดยให้หมายเหตุด้วยว่าเดิม
ดํารงตําแหน่งในหมวดใด

บัญชี 15
คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจํา
ลําดับ

ตําแหน่ง

เครือ่ งราชฯ ที่
เงื่อนไขระยะเวลาการเลื่อน
ขอพระราชทาน
ชั้นตรา
เริ่มต้น เลื่อน
ขอ ได้ถงึ
บ.ม.
จ.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๒. ได้ บ.ม.มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
ขอ บ.ช.
๓. ได้ บ.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ขอ
จ.ม.

1

ลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับเงิน
ค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือน
ขั้นต่ําของข้าราชการพลเรือน
ระดับ 3 (8,3๔๐ บาท )
แต่ไม่ถึงขั้นต่ําของอัตรา
เงินเดือน ข้าราชการระดับ 6
(15,05๐ บาท)

2

ลูกจ้างประจําซึง่ ได้รับค่าจ้าง
บ.ช.
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา
ของข้าราชการพลเรือนระดับ 6
ขึ้นไป (15,05๐ บาท)

จ.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
๒. ได้ บ.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
ขอ จ.ม.
๓. ได้ จ.ม. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
ขอ จ.ช.

หมายเหตุ

๑. ต้องปฏิบัตงิ านติดต่อกัน
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับแต่
วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า
60 วัน (ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม ของปีที่เสนอ
ขอ)
๒. ต้องเป็นลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ตามระเบียบ
ระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการและหมายความ
รวมถึงลูกจ้างประจําของ

ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
เมืองพัทยาและ
กรุงเทพมหานคร แต่ไม่
หมายความถึงลูกจ้าง
เงินทุนหมุนเวียน
๓. ต้องเป็นลูกจ้างประจําที่มี
ชื่อและลักษณะงานเป็น
ลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือ
หรือลูกจ้างประจําที่มีชื่อ
และลักษณะเหมือน
ข้าราชการ

หมายเหตุ ปัจจุบันตําแหน่งลูกจ้างประจําได้ปรับเปลี่ยนเป็นตําแหน่งใหม่แล้วจากระบบเดิมแบ่งเป็น ๕ หมวด
คือ หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ หมวดฝีมือพิเศษ และหมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ ปัจจุบันเป็น ๔
กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ การขอ
พระราชทานเครื่องราชของลูกจ้างประจําการพิจารณาหลักเกณฑ์อนุโลมให้ใช้ตําแหน่งเดิมก่อนที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ โดยให้หมายเหตุในเอกสารการเสนอขอพระราชทาน (บัญชีคณ
ุ สมบัติ ลจ.4) ว่าเดิม
ดํารงตําแหน่งในหมวดใด

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์
๑) กรณีเริม่ ต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ขอฯ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (หมายถึงต้องได้รับการเริ่มจ้างก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ของปีที่จัด
จ้าง หากจัดจ้างหลังวันที่ ๒๙ พฤษภาคม จะต้องขอพระราชทานในปีถัดไป โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตาม บัญชี ๓๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ พนักงานราชการ
๒) ผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องเป็นพนักงานราชการตาม
สัญญาจ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจําหมวดฝีมือขึ้นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ และตามแนวทางทีส่ ํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดให้ปฏิบัติแก่ลูกจ้างประจํา
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะ
งานเป็นพนักงานราชการที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจําหมวดฝีมือขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการตามที่กําหนดไว้ในบัญชี ๓๒ ท้ายระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ นั้น สามารถนํามาใช้
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือน
ข้าราชการได้โดยอนุโลม
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คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ
ลําดับ
ที่

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
บ.ม.
จ.ช.

1.

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริการ
- กลุ่มงานเทคนิค

2.

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บ.ช.

ต.ม.

3.

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จ.ม.

ต.ช.

4.

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช.

ท.ม.

5.

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป

ต.ม.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการ
เลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
3. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
4. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได้ จ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
3. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
4. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ได้ ต.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
3. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
4. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1-4 ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่จะ
ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า
60 วัน(ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม ของปีที่เสนอ
ขอ)
2. ลําดับ 5-7 ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่จะ
ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า
60 วัน (ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม ของปีที่เสนอ
ขอ)
3. ต้องเป็นพนักงานราชการ
ตามสัญญาจ้างของส่วน
ราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.
2547
4. ต้องเป็นพนักงานราชการ
ที่มีชื่อและลักษณะงาน
เป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับ
ลูกจ้างประจําหมวดฝีมือขึ้น
ไปตามระเบียกระทรวงการ
คลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ

ลําดับ
ที่

ตําแหน่ง

6.

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ

7.

พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ต.ช.
ป.ม.

ท.ม.

ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการ
เลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
3. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
4. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได้ ท.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.

หมายเหตุ

