
 

 

 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ 
 

๑. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานขอได้กระท าด้วยความรอบคอบว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานราชการที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเป็นผู้ที่เหมาะสมตามข้อ ๘ แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.๒๕๓๖ หรือไม่ กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวต้องได้กระท าความดีความชอบเป็น
ประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน
ชั้นตราดังกล่าวให้ 

๒. การนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้นตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนด หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่ม
ระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานฯ อีก ๑ ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ 

๓. ตรวจสอบบัญชีแสดงคุณสมบัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการกับข้อมูลประวัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรายละเอียด ดังนี้ 

3.1  ค าน าหน้าชื่อ-สกุล ปัจจุบันถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และยังไม่ได้แจ้งขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล   
 ขอให้แจ้งและส่งหลักฐานการเปลี่ยนมาพร้อมการเสนอขอครั้งนี้ด้วย 

3.2  กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล จากเดิมท่ีเคยขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองมาแล้ว  
 ขอให้ใส่ ชื่อ-สกุลเดิม ในช่องหมายเหตุในบัญชีแสดงคุณสมบัติ ชั้นตราที่จะเสนอขอ 

3.3  ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นรองของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ขอให้เพ่ิม 
 รายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมใส่ วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ และล าดับที่ในราชกิจจานุเบกษา 

4. จัดท าบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ซึ่งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ประจ าปี ๒๕๕๔ ตามแบบโดยใช้กระดาษ A4 แนวนอน พิมพ์แยกชั้นตรา 
โดยแต่ละชั้นตราให้แยกบุรุษ-สตรี เรียงล าดับชื่อตามอักษร ก-ฮ (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง) 
เสนอต่อผู้อ านวยการ ลงนามในแผ่นสุดท้ายของบัญชีฯ แต่ละชั้นตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับข้าราชการ 
 

บัญชี ๔๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง 

 
ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอสิริยาภรณ์ 

ที่ขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและระยะเวลาการขอ

พระราชทาน 
หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภททั่วไป     

๑. ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ม. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนต่ ากว่าข้ันต่ าของระดับ
ช านาญงาน (น้อยกว่า ๑๐,๑๙๐ บาท)
และด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ปี บริบูรณ์ (มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ ปี) 
ขอ บ.ช. 
๓. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ากว่าขั้นต่ าของ
ระดับช านาญงาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 
๑๐,๑๙๐ บาท) ขอ จ.ม. 
๔. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ากว่าขั้นต่ าของ
ระดับช านาญงาน และด ารงต าแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี บริบรูณ ์ขอ 
จ.ช. 

๑. ต้องมีระยะเวลารับราชการ
ติดต่อกันมาแล้วไม่ไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้า
รับราชการจนถึงวันก่อนวันพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทานไม่
น้อยกว่า ๖๐ วัน 
๒. ล าดับ ๔, ๘-๑๐ และ ๑๒-
๑๕ การขอกรณีปีที่เกษียณอายุ
ราชการตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ 
แล้วแต่กรณี ให้ขอปีติดกันได้ 

๒ ระดับช านาญงาน ต.ม. ต.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. 
๒. ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกวา่ ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ต.ช. 

๓ ระดับอาวุโส ท.ม. ท.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ม. 
๒. ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกวา่ ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

๔ ระดับทักษะพิเศษ - ม.ว.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. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการขอ
พระราชทานสูงขึ้นได้อีก ๑ ช้ันตรา แต่ไม่
เกิน ป.ช. 
 
 

 
 
 



 

 

ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน 

เง่ือนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภทวิชาการ     

๕ ระดับปฏิบัติการ 
 

ต.ม. -   

๖ ระดับช านาญการ ต.ช. ท.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ช. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ากว่าขั้นต่ าของระดับ
ช านาญการพิเศษ ขอ ท.ม. 
๓. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ากว่าขั้นต่ าของระดับ
ช านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ขอ 
ท.ช. 

๗ ระดับช านาญการ
พิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนข้ันสูงและได้ ท.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

๘ ระดับเชี่ยวชาญ - ม.ว.ม. 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. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได้อีก ๑ ช้ันตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้น
กรณลีาออก 

๙ ระดับทรงคณุวุฒิที่
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง ๑๓,๐๐๐ 
บาท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตราตามล าดับได้ทุกปจีนถึง ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ 
ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ 
ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 
ขอ ม.ป.ช. 
๕. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได้อีก ๑ ช้ันตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้น
กรณลีาออก 

๑๐ ระดับทรงคณุวุฒิที่
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง ๑๕,๖๐๐ 
บาท 

- ม.ป.ช. 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. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี บริบูรณ์ 
ขอ ม.ป.ช. 
๔. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได้อีก ๑ ช้ันตรา เว้นกรณีลาออก 
 



 

 

ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การขอพระราชทาน 

หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภทอ านวยการ     

๑๑ ระดับต้น ท.ช. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนข้ันสูง และได้ ท.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

 

๑๒ ระดับสูง - ม.ว.ม. 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. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได้อีก ๑ ช้ันตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้น
กรณลีาออก 

 ประเภทบริหาร    
๑๓ ระดับต้น - ม.ว.ม. 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. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได้อีก ๑ ช้ันตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้น
กรณลีาออก 

๑๔ ระดับสูงที่ไดร้ับเงิน
ประจ าต าแหน่ง 
๑๔,๕๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตราตามล าดับได้ทุกปจีนถึง ป.ม. 
๒. ได้  ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ 
ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ 
ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 
ขอ ม.ป.ช. 
๕. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได้อีก ๑ ช้ันตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้น
กรณลีาออก 

๑๕ ระดับสูงที่ไดร้ับเงิน
ประจ าต าแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. 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. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ 
ม.ป.ช. 
๔. ในปท่ีีเกษียณอายุราชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได้อีก ๑ ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก 



 

 

ค ำอธิบำยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์ 
ให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมระบบจ ำแนกประเภทต ำแหน่ง 

ตำมบัญชี ๔๑  ท้ำยระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์อนัเป็นที่
เชิดชูยิง่ช้ำงเผือก และเคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฏไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไขเพิม่เติมโดย

ระเบียบฯ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

......................................... 
 
๑. เงื่อนไข ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
 ๑.๑ ระดับปฏิบัติงาน เงื่อนไข “ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีบริบูรณ์” อนุโลมให้นับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการก่อนการปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการและปรับเปลี่ยนมา
จากระดับ ๑ – ๔ ซึ่งเกณฑ์ชั้นตราที่ขอพระราชทานสามารถเทียบเคียงกันได้ 
 ๑.๒ ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส เงื่อนไข “ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์” ให้
น าระยะเวลาตั้งแต่ด ารงต าแหน่งเดิม (ตั้งแต่ด ารงต าแหน่งระดับ ๕ หรือ ระดับ ๗ แล้วแต่กรณี) ก่อนการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มานับรวมเป็นระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งได้  
 
๒. เงื่อนไข ได้รับเงินเดือนขั้นต่ า หรือเงินเดือนขั้นสูง 
 ๒.๑ ต้องเป็นเงินเดือนขั้นต่ าหรือเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน
สามัญท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑ ไม่ใช่เงินเดือนขั้นต่ าหรือขั้นสูงชั่วคราวตาม
บัญชีดังกล่าว 
 ๒.๒ ต้องเป็นเงินเดือนที่ได้รับภายในวันที่ ๖ กันยายน ของปีที่เสนอขอพระราชทาน (เนื่องจากตาม
ระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๑๕  ก าหนดให้ส่วนราชการส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๖ 
กันยายน ของทุกปี บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน จึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในวันที่ 
๖ กันยายนของปีที่เสนอขอพระราชทาน) 
 ๒.๓ กรณีเกษียณอายุราชการในปีที่เสนอขอพระราชทาน หากได้รับเงินเดือนขั้นต่ าหรือเงินเดือนขั้น
สูงของต าแหน่งต่าง ๆ หลังวันที่ ๖ กันยายน ของปีที่ เสนอขอพระราชทาน อนุโลมให้ส่งเรื่องเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ของปีที่เสนอขอ
พระราชทาน 
 
 
 
 
 



 

 

๓. ต าแหน่งช านาญการที่ก าหนดว่า “ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี ขอ ท.ช.” การนับระยะเวลา ๕ ปี ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเดือนขั้นต่ าของระดับช านาญการ
พิเศษ (๒2,140 บาท) จนครบ ๕ ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน เช่น 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ๒๕๕๔ บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานชั้น ท.ช. ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษ (มากกว่าหรือเท่ากับ               
๒2,140 บาท)  ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙  
 
๔. ต าแหน่งช านาญการพิเศษที่ก าหนดว่า “ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.” หมายถึง 
 ๔.๑ ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของระดับช านาญการพิเศษ (58,390 บาท) ภายในวันที่ ๖ กันยายน ของปี
ที่จะเสนอขอพระราชทาน 
 ๔.๒ ระยะเวลาได้รับพระราชทาน ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ให้นับจาก วันที่ ๕ ธันวาคม 
ของปีที่ได้รับพระราชทาน ท.ช. และอนุโลมให้นับถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ของปีที่จะขอพระราชทาน 
 
๕. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการต่ออายุราชการ
หลังจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 ๕.๑ เนื่องจากเป็นการรับราชการโดยต่อเนื่อง จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ขอพระราชทานกรณีเกษียณอายุ
ราชการ แต่สามารถนับระยะเวลารับราชการต่อเนื่องกันเพ่ือขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบฯ ได้ 
 ๕.๒ กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการต่ออายุราชการหรือลาออกในปีที่อยู่ระหว่างต่ออายุราชการให้พิจารณา
เสนอขอพระราชทานได้เช่นเดียวกับการเกษียณอายุราชการ 
 
๖. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนก าหนดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 
 ๖ .๑  ผู้ เข้ าร่ วม โครงการฯ  ที่ จ ะอยู่ ใน เกณ ฑ์ ได้ รั บ การ พิ จ ารณ าเสนอขอพระราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ใน
เกณฑ์ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ 
 ๖.๒ เนื่องจากการพ้นจากราชการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นกรณีการลาออกมิใช่เพราะเหตุ
เกษียณอายุราชการจริง จึงไม่สามารถขอพระราชทานตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ขอปีติดกันได้ในปีที่เกษียณอายุ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าแนะน าในการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
 เหรียญจักรพรรดิมาลา พระราชทานแก่ข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๒๕ ปี (ข้าราชการที่ล้างมนทินไม่ถือว่าปฏิบัติราชการมาด้วยความเรียบร้อย) การนับเวลาราชการให้นับ
โดยค านวณเวลาราชการทั้งหมดของข้าราชการผู้นั้นรวมกัน แต่ถ้าข้าราชการนั้นเข้ารับราชการก่อนอายุครบ 
๑๘ ปีบริบูรณ์ ก็ให้นับตั้งแต่วันที่อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป จนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ ๕ 
ธันวาคม) 
 ผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว เมื่อได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการก่อน
ออกจากราชการ และเวลารับราชการครั้งหลังรวมกันได้  
 การรายงานขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน จะต้อง
ตรวจสอบว่าข้าราชการผู้นั้นรับราชการมาครบ ๒๕ ปีหรือไม่ เคยได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
มาแล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันการขอซ้ า แล้วจัดท าบัญชีรายการประวัติของข้าราชการผู้ขอพระราชทานแต่ละราย 
โดยลงรายการ วัน เดือน ปี ที่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่รับราชการมาครบ ๒๕ ปี หรือปีท่ีขอพระราชทาน ซึ่ง
อาจจะเกิน ๒๕ ปี ก็ได้  
 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับลูกจ้างประจ า 
 

๑. หลกัเกณฑ์ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าผู้นั้นได้กระท า 

ความชอบเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอันควรได้รับบ าเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง ระดับ ชั้น ยศ หรือ ครบก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย 

บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

(๑)  เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 

(๒) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

(๓) ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระท า
ความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างด าเนิน
คดอีาญาในศาลแม้คดีไม่ถึงท่ีสุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 

 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจ า 
 
ล าดับ ต าแหน่ง เครื่องราชฯ ที่ 

ขอพระราชทาน 
เงื่อนไขระยะเวลาการ

เลื่อน ชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มต้น
ขอ 

เลื่อน
ได้ถึง 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงิน
ค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้น
ต่ าของข้าราชการพลเรือน 
ระดับ 3  ( 8,3๔๐ บาท ) แต่
ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือน 
ข้าราชการระดับ 6 (15,05๐ 
บาท) 
 
 

บ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 

จ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เริ่มขอพระราชทาน 
บ.ม.  
๒. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 
ขอ บ.ช. 
๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ขอ 
จ.ม. 

 ๑. ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
8 ปีบริบูรณ์ นับแต่วัน
เริ่มจ้าง จนถึงวันก่อน
วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปี
ที่จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
๒. ต้องเป็น
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการและ
หมายความรวมถึง
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น 
เมืองพัทยาและ
กรุงเทพมหานคร แต่
ไม่หมายความถึง
ลูกจ้างเงินทุน
หมุนเวียน 
๓. ต้องเป็น
ลูกจ้างประจ าที่มีชื่อ
และลักษณะงานเป็น
ลูกจ้างโดยตรงหมวด
ฝีมือหรือ
ลูกจ้างประจ าที่มีชื่อ
และลักษณะเหมือน
ข้าราชการ 
 

2 ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ขึ้น
ไป (15,05๐ บาท) 

บ.ช. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน 
บ.ช. 
๒. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 
ขอ จ.ม. 
๓. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 
ของ จ.ช. 



 

 

หมายเหตุ  ปัจจุบันต าแหน่งลูกจ้างประจ าได้ปรับเปลี่ยนเป็นต าแหน่งใหม่แล้วจากระบบเดิมแบ่งเป็น ๕ หมวด 
คือ หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ หมวดฝีมือพิเศษ  และหมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ ปัจจุบันเป็น ๔ 
กลุม่งาน คือ กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ การขอ
พระราชทานเครื่องราชของลูกจ้างประจ าการพิจารณาหลักเกณฑ์อนุโลมให้ใช้ต าแหน่งเดิมก่อนที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ 
 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับพนกังานราชการ 
 

๑. หลักเกณฑ์ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าผู้นั้นได้กระท า 

ความชอบเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอันควรได้รับบ าเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงกลุ่มงาน ครบก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง 
และเพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย 

บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

(๑)  เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย
ความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 

(๒) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจ าคุกโดย
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือ
กระท าความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินคดีอาญาในศาลแม้คดีไม่ถึงท่ีสุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ 
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เครื่องราชอสิริยาภรณ์ที่

ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการ
เลื่อนชั้นตรา 

หมายเหตุ 
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานบริการ 
-  กลุ่มงานเทคนิค 

บ.ม. จ.ช. 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.  ล าดับ 1-4 ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบรูณ์
นับตั้งแต่วันเริม่จ้าง จนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีท่ีจะ
ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 
60 วัน 

2.  ล าดับ 5-7 ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วันเริม่จ้าง จนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีท่ีจะ
ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 
60 วัน 

3.  ต้องเป็นพนักงานราชการ
ตามสญัญาจ้างของส่วน
ราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 

4.  ต้องเป็นพนักงานราชการที่
มีชื่อและลักษณะงานเป็น
พนักงานท่ีเทียบเท่ากับ
ลูกจา้งประจ าหมวดฝีมือขึ้น
ไปตามระเบียกระทรวงการ
คลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ 

 

2. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

บ.ช. ต.ม. 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. 

3. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

จ.ม. ต.ช. 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. 

4. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

จ.ช. ท.ม. 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. 

5. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับทั่วไป 

ต.ม. ท.ช. 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. 
 
 
 



 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เครื่องราชอสิริยาภรณ์ที่

ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการ
เลื่อนชั้นตรา 

หมายเหตุ 
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

6. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. 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. 

 

7. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับสากล 

ท.ม. ป.ช. 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. 

 

 
การรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ 

๑. การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้ารับ 
พระราชทาน จากผู้แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือน
พฤษภาคมของปี ต่อจากปีที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๘ จะเข้าเฝ้ารับพระราชทานในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

๒. การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะจัดสรรให้ผู้ 
ที่ได้รับพระราชทานหลังจากมีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาแล้วประมาณ ๒ ปี โดยจัดสรรเป็นอัตราส่วน 
นอกจากเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ได้รับเต็มจ านวน และไม่ต้องส่งคืน สามารถเก็บไว้ให้ทายาทต่อไปได ้

2.1  การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จะแจ้งก าหนดให้ไปรับที่ส านักกษาปณ์ (หรือตามที่สลค.ก าหนด) เมื่อรับเครื่องราชฯ แล้ว น ามาจ่ายให้แก่ผู้ที่
ได้รับพระราชทาน ในปีนั้น ๆ เป็นอัตราส่วนหรือจะเก็บไว้เป็นกองกลาง เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดยืมประดับ
ในงานพระราชพิธี จ่ายเครื่องราชฯ ดังกล่าวให้ผู้ใดไปต้องท าบัญชีรายชื่อให้ผู้ที่รับไปลงลายมือชื่อรับตาม
แบบฟอร์ม (คร.๑) ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด จ านวน ๒ ฉบับ แล้วจัดส่งให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ และหน่วยงานต้นสังกัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ 

2.2  การส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากได้รับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลเดียวกันสูงขึ้น ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องราชฯ ต้องแจ้งให้ข้าราชการในสังกัด
ส่งคืนเครื่องราชฯ ชั้นรอง แล้วรวบรวมจัดท าบัญชีรายละเอียดของผู้ที่ส่งคืน และระบุชั้นตราเครื่องราชฯ ตาม
แบบฟอร์ม ทฐ.๓  
 
 



 

 

การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
 
 ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายเมื่อหน่วยงานเสนอขอ
พระราชทานฯ ให้กับข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศ
รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ของปีที่เสนอขอพระราชทานและน าประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม ของปีต่อไป เช่น  เสนอขอพระราชทานประจ าปี ๒๕๔๗ มีสิทธิ
ได้รับพระราชทานวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จะน ารายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนกรกฏาคม ๒๕๔๘ 
 -ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะแจ้ง
ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ๒๕๔๗ ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ เป็น
อัตราส่วน ส าหรับเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ได้รับเต็มจ านวนตามสิทธิและไม่ต้องส่งคืน 
 -รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว หน่วยงานต้องรวบรวมรายชื่อของข้าราชการที่ได้รับเหรียญ
จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มขอรับเครื่องราชฯ (คร.๑) ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก าหนด จ านวน 3 ชุด แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ านวน ๑ ชุด ส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด  เก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเป็นหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด ส่วนเครื่องราชฯ ที่จัดสรรให้เป็น
อัตราส่วนจะมอบให้ข้าราชการในสังกัด 
 -การรับใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ผู้ที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะได้รับใบ
ประกาศก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกคน จะทยอยจ่ายให้ เมื่อส านักอาลักษณ์และเครื่องราชฯ เขียนในใบ
ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ประมาณ ๔-๕ ปี 
 

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงยิ่งแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 
ดังนั้น เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นย่อมมี
หน้าที่ในการธ ารงไว้ซึ่งคุณงามความดีและคุณค่าแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากนั้นยังต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฏหมายที่บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในกรณี ต่ างๆ หากไม่สามารถส่ งคืน เครื่องราช อิสริยาภรณ์ ได้ด้ วยประการใดๆ จะต้องใช้ ราคา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีทางราชการก าหนด 
 

๑.  กรณีที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฏหมาย 
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่างๆ (ยกเว้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราช            

มิตราภรณ์) กฏหมายบัญญัติการที่ต้องส่งคืนไว้ ซึ่งสรุปโดยรวมได้เป็น ๓ กรณี คือ กรณีวายชนม์ กรณีได้รับ
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสู งขึ้น  และกรณี ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ เรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 
 



 

 

๑.๑  กรณีวายชนม์ 
กฏหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายฉบับ โดยเฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ได้
บัญญัติให้เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ให้ผู้รับมรดกจะต้องส่งคืนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นวายชนม์ 
  กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์วายชนม์ 
ห ากผู้ วายชนม์ ได้ รับพระราชทานชั้ น ตราเดี ยว  ทายาทของผู้ ได้ รับพระราชทาน ไม่ ต้ อ งส่ งคื น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔ มิได้บัญญัติให้ต้องส่งคืน 
 
      ๑.๒  กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้น 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีกฏหมายบัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สูงขึ้นต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นในตระกูลใดต้องส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลนั้น เช่น ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ต.ม. และ 
ต.ช. ต่อมาได้รับพระราชทานชั้น ท.ม. บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องส่งคืนชั้น ต.ม. ซึ่งเป็นชั้นรองของชั้น ท.ม. และ
เมื่อได้รับพระราชทานชั้น ท.ช. บุคคลนั้นต้องส่งคืนชั้น ต.ช. ซึ่งเป็นชั้นรองของชั้น ท.ช. 
 
      ๑.๓ กรณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายความว่า การด าเนินการถอนชื่อผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสิรยาภรณ์คืนด้วย 
  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๗ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการรวบรวม
เอกสารหลักฐานและประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของผู้นั้นส่งเรื่องไปยังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้ว ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะส่งเรื่องไปยังส านักราชเลขาธิการ เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน                
พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืน และ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนโดย
พลัน 

๒. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีอ่ืน ๆ  
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความประสงค์ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย 

ไม่ใช่กรณีที่ต้องส่งคืนตามกฏหมาย เช่น กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่
ประสงค์จะเก็บไว้เนื่องจากไม่ได้ใช้ประดับแล้ว สามารถส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ทั้งโดยการส่งคืนผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด และการส่งคืนโดยตรงที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 

 

๓. การตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะรับคืน 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณารับคืนเฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ 

เท่านั้น หากเป็นกรณีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช ารุดหรือเสียหายตามสภาพอันเกิดจากการใช้เพียงเล็กน้อย เช่น 
ลงยาสีแตกหรือกะเทาะหรือสึกหรอส่วนหนึ่งส่วนใด ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณารับคืนได้ ทั้งนี้ 
จะไม่รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีไม่ครบตามลักษณะหรือองค์ประกอบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่กฏหมาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละตระกูลบัญญัติไว้ 
      กรณี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะส่งคืนมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน เนื่องจากบางส่วนของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูญหาย ผู้ได้รับพระราชทานหรือส่วนราชการต้นสังกัดของผู้นั้นสามารถท าหนังสื อถึง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งความประสงค์ขอให้พิจารณาด าเนินการซ่อม (จัดสร้างส่วนที่สูญหาย) ได้โดย
ให้ระบุด้วยว่าผู้ได้รับพระราชทานจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และเมื่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งให้ส านัก
กษาปณ์ กรมธนารักษ์ หรือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ด าเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานไปช าระราคาค่าซ่อมแซมและจะด าเนินการรับคืนต่อไป 
      กรณีที่ส่วนราชการรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทของผู้ได้รับ
พระราชทาน ขอให้ตรวจสอบความแท้จริงของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเบื้องต้นว่ามีสัญลักษณ์ของผู้ผลิต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ตัวเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ ทั้งนี้ ในอดีตส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จ้างให้
เอกชนที่มีฝีมือในด้านนี้เป็นผู้สร้าง เช่น ร้าน ท.ประดิษฐ์ ไทยนคร ธีระชัยการช่าง  ประเสริฐศิลป์ รัตนกาญจน์ 
สหศิลป์ สัมพันธ์อาภรณ์ แสงมณี เฮงหลี เป็นต้น นอกจากนี้ให้พิจารณาวัสดุที่ใช้สร้าง น้ าหนัก สี และขนาด
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย ปัจจุบันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดสร้างจะมี
อักษรย่อ “สลค” และเลข พ.ศ. ที่ผลิตอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่างไรก็ตาม หากส่วน
ราชการใดมีข้อสงสัยในเรื่องความแท้จริงของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะรับคืนติดต่อสอบถามได้ที่ส านัก
อาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และควรติดชื่อของผู้ได้รับพระราชทานไว้
กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืนด้วย 
 

๔.  วิธีการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๔.๑  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยผ่านส่วน 

ราชการต้นสังกัดให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดท าหนังสือถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีบัญชีแนบท้าย 

ซึ่ งระบุ รายละเอียดเกี่ ยวกับค าน าหน้ าชื่ อ  ชื่ อตั ว  และชื่ อสกุลของผู้ ได้ รับพระราชทาน ชั้ นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืน หรือในกรณีที่ชดใช้ราคาให้ระบุชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และจ านวนเงิน
ชดใช้ด้วยและน าหนังสือมาพร้อมกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะส่งคืนหรือเงินชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปที่ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ของส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบชั้นตรา จ านวน  
และความแท้ จ ริ งของเครื่ อ งราช อิส ริ ย าภ รณ์ ห รื อตรวจสอบจ าน วน เงิน ชด ใช้ กั บ ราคาชด ใช้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนแล้ว จะออกใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่กรณี 
ให้แก่ส่วนราชการที่ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งคืน 
 
 
 



 

 

๔.๒ การส่งคืนหรือชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตนเองหรือทายาทให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ให้ผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทท าหนังสือถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กรณีไม่ได้ 

ท าหนังสือ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดเตรียมเอกสารให้กรอกรายละเอียด ในการส่งคืนในแบบ ทฐ. 
พร้อมน าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะต้องส่งคืนหรือชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปที่ส านักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ของส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบชั้นตรา จ านวน  
และความแท้ จ ริ งของเครื่ อ งราช อิส ริ ย าภ รณ์ ห รื อตรวจสอบจ าน วน เงิน ชด ใช้ กั บ ราคาชด ใช้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนแล้ว จะออกใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่กรณี 
ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการส่งคืน 
 

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เมื่อได้รับพระราชทาน ชั้นตราที่ต้องส่งคืน 

บ.ม. - 
บ.ช. - 
จ.ม. บ.ม. 
จ.ช. บ.ช. 
ต.ม. จ.ม. 
ต.ช. จ.ช. 
ท.ม. ต.ม. 
ท.ช. ต.ช. 

ชั้นสายสะพาย 

ป.ม. ท.ม. 
ป.ช. ท.ช. 

ม.ว.ม. ป.ม. 
ม.ป.ช. ป.ช. 

หน่วยงาน / สถานที่รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.  กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ในท าเนียบรัฐบาล ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (อาคารเดิม) โทร. 0 2280 900 ต่อ 
424 โทรสาร 0 2280 9072 
2.  หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยเมื่อหน่วยงานได้รับคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากบุคคลในสังกัดแล้วต้องรวบรวมน าส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตาม ข้อ 1 
 
 
 
 
 
 




