
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

ชั้นตรา เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชั้นต่่ากว่าสายสะพาย 

ต.ม. เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ หรือ ข้าราชการครู อันดับ คศ.1 และมีอายุราชการครบ 5 ปี
บริบูรณ ์(บรรจุก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2556) 

ต.ช. เป็นข้าราชการอันดับ คศ.2 รับเงินเดือนไม่ต่่ากว่าขั้น 15,050 แต่ไม่ถึงขั้น 22,140 บาท 

ท.ม. เป็นข้าราชการระดับช่านาญการ  หรือ ข้าราชการครู อันดับ คศ.2 รับเงินเดือนไม่ต่่ากว่าขั้น 
22,140 บาท  

ท.ช. 1. เป็นข้าราชการระดับช่านาญการ หรือ ข้าราชการครู อันดับ คศ.2  
รับเงินเดือนขั้น 22,140 บาท มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์ (ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2556) 
2. เป็นข้าราชการระดับช่านาญการพิเศษ หรือ ข้าราชการครู อันดับ คศ.3  

ชั้นสายสะพาย 

ป.ม. 1. เป็นข้าราชการระดับช่านาญการพิเศษ (ต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถานศึกษา) 
ได้รับเงินเดือน ขั้น 58,390 บาท  และได้รับ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
ขอในปีที่เกษียณอายุราชการ (ได้ ท.ช. ก่อนปี 2556) 
2. เป็นข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ ได้รับ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ป.ช. - เป็นข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ ได้รับ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์  
(ได้ ป.ม ก่อนปี 2558) 

 
การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  

 1. ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับราชการมาด้วยดี ครบ 25 ปี
บริบูรณ์  (นับถึงวันที่  27 กรกฎาคม ของปีที่จะขอพระราชทาน) ส่าหรับผู้ที่จะขอเหรียญจักรพรรดิมาลา       
ในปี 2560 ต้องบรรจุเข้ารับราชการปี พ.ศ. 2535  
 2. การนับเวลาครบ 25 ปี  ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น และให้นับเวลา
ราชการตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  เวลาราชการขณะที่เป็นครูประชาบาล ตามระเบียบครูประชาบาล        
จะเอามานับรวมด้วยไม่ได้ 
 3. ส่าหรับผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว  และได้กลับเข้ารับราชการใหม่  ให้นับเวลาโดยค่านวณเวลา
รับราชการครั้งแรกและครั้งหลังมารวมกันได้ และการนับเวลาต้องให้ครบ 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 5  ธันวาคม 
ของปีที่จะขอพระราชทาน  
          4. ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามสิทธิ   
ในปีเดียว พร้อมกันได ้
          5. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยจะไม่มีสิทธิ์ขอเหรียญจักรพรรดิมาลา  
 
 



การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ่า 
 
 1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ
ส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และบัญชีแนบท้ายโดยละเอียด 
 2. ลูกจ้างประจ่าที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ดังนี้ 
        2.1 ต้องเป็นลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่า
ของส่วนราชการ   
        2.2 ต้องเป็นลูกจ้างประจ่าที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจ่าโดยตรง หมวดฝีมือ หรือ
ลูกจ้างประจ่าที่มีชื่อและลักษณะเป็นข้าราชการ 
        2.3 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงวัน
ก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน  
        2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
ด้วยความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
        2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ่าคุก
โดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           2.6 ลูกจ้างประจ่าหมวดแรงงาน หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งในหมวดฝีมือ
ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน  ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์) 

 
เกณฑ์การขอพระราชทาน 

 

ชั้นตรา เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

บ.ม. เป็นลูกจ้างประจ่า ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่่าของข้าราชการพลเรือน ระดับปฏิบัติการ  
(8,340 บาท) แต่ไม่ถึงข้ันต่่าของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับช่านาญการ (15,050 บาท) 

บ.ช. 1. ไดร้ับ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์ (ได้ บ.ม. ก่อนปี 2556) 
2. ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน  ระดับช่านาญการ (15,050 บาท) 

จ.ม. ไดร้ับ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์ (ได้ บ.ช. ก่อนปี 2556)   

จ.ช. ไดร้ับ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 
 

          พนักงานราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ได้ดังนี้ 
          1. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
 2. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจ่าหมวดฝีมือ
ขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าส่วนราชการ 
 3. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนพระราช-
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน  
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรืองานที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย         
ความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
 5. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือต้องรับโทษจ่าคุกโดย     
ค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

เกณฑ์การขอพระราชทาน  
- กลุ่มงานบริการ 
- กลุ่มงานเทคนิค 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ชั้นตรา เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

บ.ม. กลุ่มงานบริการ  ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ม. 

บ.ช. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  
ไดร้ับ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ช. (ได้ บ.ม. ก่อนปี 2556) 

จ.ม. ไดร้ับ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์   ขอ จ.ม. (ได้ บ.ช. ก่อนปี 2556) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


