
1. แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูท้ี่จะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทุกขั้นตรา 
จะต้องรับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (นับต้ังแต่วันบรรจุ หรือเลื่อนขั้นก่อนวันเฉลิมพระชนม์
พรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน)       

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้แก่ข้าราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหน่ง  
ลํา 
ดับ
ท่ี 

ระดับตําแหน่ง เคร่ืองราชฯ 
ท่ีขอระราชทาน 

เง่ือนไข/ระยะเวลาขอพระราชทานฯ หมายเหต ุ

เร่ิมต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
ประเภทท่ัวไป     

1 ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. 1.เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับชํานาญงาน และ
ดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
3. ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับชํานาญงาน   
และ  ดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ 
จ.ช. 

1. ต้องมีระยะเวลา 
รับราชการติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปี
บริบูรณ์นับต้ังแต่วันเริ่ม
เข้ารับราชการจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี          
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
ปีท่ีจะขอพระราชทานไม่
น้อยกว่า 60 วัน 
(ขอในปี 2560 นี้นับ
ถึง 6 ตุลาคม 2560 ) 
 
2. ลําดับ 4,8-10 และ  
12-15 การขอกรณีปีท่ี
เกษียณอายุราชการตาม
ข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่
กรณีให้ขอปีติดกันได้ 
 

2 ระดับชํานาญงาน ต.ม. ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ขอ ต.ช. 

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

4. ระดับทักษะพิเศษ - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้แก่ข้าราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหน่ง 
ลํา 
ดับ 
ที่ 

ระดับตําแหน่ง เคร่ืองราชฯ 
ท่ีขอระราชทาน 

เง่ือนไข/ระยะเวลาขอพระราชทานฯ หมายเหต ุ

เร่ิมต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ประเภทวิชาการ     

5 ระดับปฏิบัติการ 
(คศ.1) 

ต.ม. -  ดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
(ขอในปี 2560 นี้ บรรจุก่อนวันท่ี 6 ตุลาคม  2555) 
 

 

6 ระดับชํานาญการ 
(คศ.2) 

ต.ช. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับ              
ชํานาญการพิเศษ ขอ ท.ม. (ขอในปี 2560 นี้ 
เงินเดือนอยูใ่นขั้น 22,140.- บาท ) 
3. ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับ           
ชํานาญการพิเศษ มาแล้วไมน้่อยกว่า 5 ปี ขอ ท.ช.    
(ขอปี 2560 นี้ ต้องได้รับเงนิเดือนขั้น 22,140. 
บาท  ก่อนวันที่ 1  ตุลาคม  2555 ) 

7 ระดับชํานาญการพิเศษ 
(คศ.3) 

ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 
2. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  (ขอปี 2560 นี้ ต้องได้รับ
เงินเดือนขั้น 58,390.- บาท ) และได้ ท.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์  ขอ ป.ม (เฉพาะ ผอ.รร.
ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2560 เท่านั้น) 

8. ระดับเชี่ยวชาญ 
(คศ.4) 

ป.ม.  1. ดํารงตําแหน่งครู 
2. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

 
         -  กรณีที่ข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญาอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
หรือระหว่างดําเนินคดีทางศาล หรือถูกกลา่วหาว่ากระทําผิดวินัยอยู่ระหว่างสืบสวน หรือสอบสวนพิจารณา
โทษก่อนการเสนอขอพระราชทาน แม้ผู้น้ันยังไม่ได้ช่ือว่าเป็นผู้กระทําผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาทางอาญา หรือ
วินัย ให้รอการพิจารณาการขอพระราชทานไว้ก่อน 
         -    ถ้าเคยขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ปี 2559 แล้วห้ามขอปีติดกัน 
         -    การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการจนครบ    
25  ปีบริบูรณ์(กรณีเริ่มรับราชการก่อนอายุครบ  18  ปีบริบูรณ์ ให้เริม่นับต้ังแต่อายุ 18 ปีบริบูรณแ์ละไม่นับ
เวลาที่เป็นข้าราชการวิสามัญและเวลาที่เป็นครูประชาบาล) กรณีนับเวลาครบ 25 ปีบรบูิรณ์ นับถึงวันที่ 5 
ธันวาคม ของปีที่ขอพระราชทาน  ( ปี 2560 ) 
          -  สําหรับผู้ที่จะขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ในปีน้ี (ปี 2560) ต้องบรรจุเข้ารับราชการปี  พ.ศ. 2535           
(นับระยะเวลาถึงวันที่  4  ธันวาคม  2535) 
 
 
 
 
 



2.  แนวปฏบิัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใ์ห้แก่ลูกจ้างประจํา 
 ลูกจ้างประจําที่จะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  จะต้องมีคุณสมบัติ ได้ดังน้ี 
      (1)  ต้องเป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของ              
ส่วนราชการ   
      (2)  ต้องเป็นลูกจ้างประจําที่มีช่ือและลกัษณะงานเป็นลูกจ้างประจําโดยตรงหมวดฝีมือ หรือ
ลูกจ้างประจําที่มีชื่อและลักษณะเป็นข้าราชการ 
      (3)  ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8  ปีบริบูรณ์  นับต้ังแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงวันก่อน 
พระราชทาพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอ  ไม่น้อยกว่า 60 วัน  
      (4)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่อย่างดีย่ิง 
      (5)  เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด  ลหุโทษ 
      (6)  ลูกจา้งประจําหมวดแรงงาน หากภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในหมวดฝีมือให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  ต้ังแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของ
ปีที่ขอไม่น้อยกว่า  60  วัน  (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์) 

เกณฑ์การขอพระราชทาน 
ชั้นตราท่ีขอได้ เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 

บ.ม. เป็นลูกจ้างประจาํ ได้รับค่าจ้างต้ังแต่อัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของข้าราชการพลเรือน ระดับ 3  
แต่ไม่ถึงข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 

 

บ.ช. 1.  ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์   
2.   ได้รับค่าจ้างต้ังแต่อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน  ระดับ  6 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  แนวปฏบิัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใ์ห้แก่พนักงานราชการ 
                       พนักงานราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคณุสมบัติ ได้ดังนี ้

      (1)  ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.  2547   
     (2)  ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีช่ือและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจําหมวดฝีมือ
ขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําส่วนราชการ 
      (3)  ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  นับต้ังแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อน       
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน  
      (4)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่อย่างดีย่ิง 
      (5)  เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด  ลหุโทษ 

เกณฑ์การขอพระราชทานพนักงานราชการ สังกัด สพม เขต 14 
- กลุ่มงานบริการ 
-  

ชั้นตราท่ีขอได้ เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 
บ.ม. ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         

 
 


