
 

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี  2565          
ตามบัญชี 41 สำหรับข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง 

---------------------------------------- 
 

 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 

  1.  ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 โดยเคร่งครัด 
  2. ข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ          
พอสรุปได้ ดังนี้ 
       (1)  ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่วัน        
เริ่มเป็นข้าราชการถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีท่ีจะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน                  
(บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 29  พฤษภาคม  2560) 
       (2)  ถ้าเป็นการขอพระราชทานครั้งแรกให้ระบุระดับ  และวัน เดือน ปี ที่บรรจุเป็นข้าราชการ     
ครั้งแรกไว้ด้วย   ครบ 5 ปีบริบูรณ์  ข้าราชการดังกล่าวจะต้องเลื่อนระดับก่อนวันที่  29  พฤษภาคม  2560 
        (3)  เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ  
ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
         (4)  เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติ  ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจำคุก
โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก   เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          (5) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องไม่ขอพระราชทานปีติดกัน เว้นแต่การ   
ขอพระราชทานตามข้อ 11 (1), (2) และ (3)  ของระเบียบฯ 
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ระดับ 

 
ระดับตำแหน่ง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ท่ีขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 
ระยะเวลาการขอพระราชทาน 

 
หมายเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
1 ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
ต.ม.  -   ครูผู้ช่วย – คศ.1 

 
2 
 
 

ระดับชำนาญการ 
 

ต.ช. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ได้รับเงินเดือนไมต่่ำกว่าขั้นต่ำ 
     ของระดับชำนาญการพิเศษ ขอ ท.ม. 
3.  ได้รับเงินเดือนไมต่่ำกว่า 
      ขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ 
      มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ท.ช. 
 

ครู  คศ.2 
-ได้รับเงินไม่ตำ่กว่า 22,140       
 บาท ขอ ท.ม. 
- ได้รับเงินเดือนข้ันต่ำ 
22,140 บาท  ก่อน 29 
เม.ย.2560 ขอ ท.ช. 

3 ระดับชำนาญการ
พิเศษ 

ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 
2. ได้รับเงินเดือนข้ันสูงและได้ ท.ช. 
     มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

-ครู คศ.3 ขอได้ถึง ท.ช. 
- ผอ.ร.ร .คศ.3 เต็มขั้น 
และเกษียณอายรุาชการ 
ขอ ปม.ได้ในปีท่ีเกษียณ 

4 ระดับเชี่ยวชาญ - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
     3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
2.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
3.  ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า  
      5 ปี บริบูรณ์  ของ ม.ว.ม. 
4.  ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
     ขอพระราชทานสูงขั้นได ้
      อีก 1 ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน ป.ช. 
      เว้นกรณีลาออก 

 

5 
 

ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงิน 
ประจำตำแหน่ง 
13,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ม.ป.ช. 1. เลื่อนช้ันตราตามลำดับได้ทุกปี  
     จนถึง ป.ม.  
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ ์
     ขอ ป.ช. 
3. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ ์
     ขอ ม.ว.ม. 
4.  ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
5.  ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
     ขอพระราชทานสูงขึ้นได ้
     อีก 1 ช้ันตรา แต่ไม่เกิน  ม.ว.ม. 
     เว้นกรณีลาออก 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ 
   1.  ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ)  ผู้ที่จะเสนอขอพระราชทาน           
ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ. 2536  โดยเคร่งครัด 
   2.  ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ  พอสรุปได้ดังนี้  
         (1)  ต้องเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
         (2)  ต้องเป็นลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจำโดยตรง 
หมวดฝีมือหรือลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ 
         (3)  ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มรับจ้าง 
ถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า  60 วัน (บรรจุเข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม  2557)  กรณีตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากตำแหน่ง        
นักการภารโรงเดิม  สามารถนำระยะเวลาการรับราชการของตำแหน่งนักการภารโรงและพนักงานขับรถยนต์    
มานับรวมกันได้ 
        (4)  เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย
ความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
        (5)   เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษ
จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 
เกณฑ์การขอพระราชทาน 
 

ชั้นตรา เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 
บ.ม การเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์ครั้งแรก   ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี       
เฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราขทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (นับถึง 29 พฤษภาคม      
ของปีที่ขอพระราชทาน) 

 

บ.ช. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปี บริบูรณ์   
 

 

จ.ม. ได้ บ.ช. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปีบริบูรณ์ 
 

 

จ.ช. ได้  จ.ม.  มาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์ 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 
 

 
ลำดับ 

ที่ 

 
ตำแหน่ง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ที่เสนอขอพระราชทาน 

 
เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนช้ันตรา 

 
หมายเหต ุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง 

1 
 
 

พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานบริการ 
-  กลุ่มงานเทคนิค 
 
 

บ.ม. จ.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2.  ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยว่า 
      5 ปบีริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
3.  ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
4.  ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      5  ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

1. ลำดับท่ี 1 – 4 ต้องปฏิบัติงาน      
    ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลา 
    ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ ์
     นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวัน 
     ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม 
     พระชนมพรรษาของปีท่ีจะขอ 
     พระราชทานไม่น้อยกว่า  60วัน 
2.  ลำดับที่ 5 – 7 ต้องปฏิบัติงาน 
    ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลา  
    ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ ์
     นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวัน 
     ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม 
     พระชนมพรรษาของปีท่ีจะขอ 
     พระราชทานไม่น้อยกว่า  60วัน 
3.  ต้องเป็นพนักงานราชการ 
     ตามสัญญาจ้างของส่วนราชการ 
     ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี
     ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
4. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีช่ือ    

  และลักษณะงานเป็นพนักงานท่ี   
  เทียบเท่ากับลูกจ้างประจำหมวด  
  ฝีมือขึ้นไป  ตามระเบยีบ   
  กระทรวงการคลัง  ว่าด้วย  
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 

2 
 
 

พนกังานราชการ 
-  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
 
 
 

บ.ช. ต.ม. 1.  เร่ิมขอพระราชทาน บ.ช. 
2.  ได ้บ.ช.มาแลว้ไม่นอ้ยว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
3.  ได ้จ.ม.มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
4.  ได ้จ.ช.มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
      5  ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 

3 
 

พนกังานราชการ 
-  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 
 
 

จ.ม. ต.ช. 1.  เร่ิมขอพระราชทาน จ.ม. 
2.  ได ้จ.ม.มาแลว้ไม่นอ้ยว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
3.  ได ้จ.ช.มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
4.  ได ้ต.ม.มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
      5  ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 

4 
 
 

พนกังานราชการ 
-  กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
 
 

จ.ช. ท.ม. 1.  เร่ิมขอพระราชทาน จ.ช. 
2.  ได ้จ.ช.มาแลว้ไม่นอ้ยว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
3.  ได ้ต.ม.มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
4.  ได ้ต.ช.มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
      5  ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 

5 
 
 

พนกังานราชการ 
-  กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดบัทัว่ไป 

 

ต.ม. ท.ช. 1.  เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม. 
2.  ได ้ต.ม.มาแลว้ไม่นอ้ยว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
3.  ได ้ต.ช.มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
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การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
  1.  ใหต้รวจสอบคุณสมบติัของผูท่ี้จะเสนอขอพระราชทานตามพระราชบญัญติัจกัรพรรดิมาลาและ
เหรียญจกัรมาลา  พ.ศ. 2484   และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2485 (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2507 
  2.  การนบัเวลาราชการใหน้บัตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนครบ  25 ปีบริบูรณ์  (กรณีเร่ิมรับราชการ 
ก่อนอายคุครบ  18 ปีบริบูรณ์ ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์  และไม่นบัเวลาท่ีเป็นขา้ราชการวิสามญั) 
  3.  ผูท่ี้เคยออกจากราชการไปแลว้  เม่ือไดรั้บการบรรจุกลบัเขา้รับราชการใหม่  ให้นบัเวลาราชการ
ก่อนออกจากราชการและเวลาการรับราชการคร้ังหลงัรวมกนัได ้  และการนบัเวลาครบ  25 ปีบริบูรณ์  
นับถึงวันท่ี  27  กรกฎาคม  ของปีท่ีจะขอพระราชทาน   (ผู้ขอปีนีต้้องบรรจุก่อนวันท่ี  28  กรกฎาคม  2540) 
  4.  ผูท่ี้จะขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลาและขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิ
ในปีเดียวกนัได ้(อายรุาชการนบัได ้25 ปีบริบูรณ์  มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลาไดท้นัที) 
  5.  ตอ้งเป็นผูท่ี้รับราชการมาดว้ยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 25 ปี (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั 
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปีท่ีขอพระราชทาน  และกรณีผู้ท่ีเคยถูกลงโทษทางวินัยแต่ได้รับการ  
ล้างมลทิน  กถื็อว่าไม่มีคุณสมบัติท่ีจะเสนอขอพระราชทาน  เน่ืองจากแม้ว่าจะได้รับการล้างมลทินให้แก่ผู้ถูก
ลงโทษทางวินัย  เป็นการล้างเฉพาะโทษเท่าน้ัน  หาได้ล้างการกระท าผิดน้ันด้วยไม่ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นบุคคล           
ท่ีได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย 
  6.  ประวติัส าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา ประจ าปี 2565  ท่ีส านกังาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษาไดจ้ดัพิมพใ์หท่ี้แนบมาพร้อมหนงัสือน้ี  ขอใหผู้มี้คุณสมบติัท่ีตอ้งเสนอขอพระราชทาน 
ตรวจสอบขอ้มูลประวติัวา่ถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่  และใหจ้ดัส่งแบบประวติัฯ จ านวน 4 ชุด  พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคือส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด และส าเนาสมุดประวติั ก.พ.7 จ านวน 1ชุด แนบมาดว้ย 
    

 
                                    ----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปการดูเกณฑ์ สำหรับการขอพระราชทาน ประจำปี 2565 
(วันเฉลิมฯ 28 กรกฎาคม) 

- บรรจุภายใน 29 พ.ค. 2560  (5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มรับราชการจนถึงก่อนวันเฉลิมไม่น้อยกว่า 60 วัน 
- ร.จ.พ. การนับครบ 25 ปี คือ ต้องบรรจุภายใน 28 ก.ค. 2540 
- ท.ช. (ถ้าผู้ขอระดับชำนาญการ) ต้องได้เงินขั้นต่ำ 22,140 บาท โดยได้ภายใน 29 เม.ย. 2560  

(นับ 5 ปี ก่อนวันเฉลิมไม่น้อยกว่า 90 วัน) 
- ป.ม. กรณี ผอ.เกษียณ ชำนาญการพิเศษ (ขอได้ในปีเกษียณ) ได้เต็มข้ัน 58,390 บาท 

ถ้าได้เต็มข้ัน เม.ย. 2565  ให้รวบรวมและขอเพ่ิมเติมภายหลัง (เอกสารคำสั่งต่างๆ ต้องครบ)  
- สายสะพาย กรณีคุณสมบัติครบภายหลัง ขอเพ่ิมเติมได้จนถึง 30 เม.ย. 65 หรือสอบถามก่อนได้ค่ะ 
- ป.ม. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ 38 ค พลเรือน คุณสมบัติครบ ขอได้เลย ไม่ต้องรอปีเกษียณ 
- การนับชั้นรองได้ ท.ช. 5 ปี 3 ปี แล้วแต่กรณี วิทยฐานะ 

เช่น วิทยฐานะ ชพ (เฉพาะตำแหน่ง ผอ.ร.ร.) จะขอพระราชทานสายสะพาย ป.ม. ประจำปี 2565 ต้องได้ ท.ช. 
ปี 59 ถึงจะครบ 5 ปี  
 
 

*** สรุปการขอแต่ละชั้นตรา (เพ่ิมเติม) 
ข้าราชการครู บุคลากรการศึกษา ข้าราชการพลเรือน 38 ค. (เทียบตามบัญชี 41) 
ต.ม. ระดับปฏิบัติการ (ครู คศ.1) บรรจุครบ 5 ปี  (บรรจุภายใน 29 พ.ค.2560)  

*** ครู คศ.1 ตรงช่องตั้งแต่วันที่ในโปรแกรมให้ใส่วันที่เป็น คศ.1 (ยังเป็นครูผู้ช่วยขอไม่ได้) 
ต.ช. ระดับชำนาญการ บรรจุครบ 5 ปี (บรรจุภายใน 29 พ.ค. 2560) 
ท.ม. ถ้าได้ระดับชำนาญการ และเงินเดือนถึงขั้นต่ำชำนาญการพิเศษ (22,140)  

คือได้ภายใน 29 เม.ย. 65  
**ในกรณีนี้ดูขอมูลแค่เงินเดือน เม.ย. 64 หรือ ต.ค. 64 ได้ถ้าคุณสมบัติครบ  
เพราะเขตต้องทำเรื่องขอภายใน พ.ย. 64 

ท.ช. - ระดับชำนาญการ ได้เงินเดือนขั้นต่ำ ชพ (22,140) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 คือ ได้ก่อน 29 เม.ย.60  
- ระดับชำนาญการพิเศษ ขอ ท.ช. ได้เลย 

บ.ช. - ลูกจ้างฯ หมวดฝีมือเท่านั้น ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้ว 8 ปี ได้เงินข้ันต่ำฯ 15050 บาท  
ขอ บ.ช. ถ้าเงินไม่ขั้นต่ำฯ ถึงขอ บ.ม. (ดูตามบัญชี 15) 
- พนักงานฯ ดูตามบัญชี 32 (แนบสำเนาสัญญาจ้างที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันจ้างจนถึงปัจจุบัน 
ไม่เว้นช่วงใดช่วงหนึ่ง) 

******************* 
 
***       การดูการครบตำแหน่ง ให้ครบก่อนวันเฉลิม 60 วัน (29 พ.ค.) 
***       การดูการครบเงินขั้นต่ำฯ ให้ครบก่อนวันเฉลิม 90 วัน (28 เม.ย.) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


