
 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  
 

- สํารวจรายชื่อผูเขาเกณฑที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
- จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ 
- เวียนแจงคําสั่งฯ 
- ตรวจสอบรายชื่อจาก ก.ม. 1  และจัดพิมพรายชื่อแจงทุกหนวยงานทราบ 
- ตรวจสอบวันวางของกรรมการและทําหนงัสือเชิญประชุม 
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของผูสมควรเสนอขอพระราชทานเครือ่งราช- 

             อิสริยาภรณ 
- จัดทํารายงานการประชุม 
- จัดทําประวัติการรับราชการของผูที่เสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
- แจงเจาตัวรับรองเจาของประวัติ 
- เสนอทานอธิการบดีลงนาม 
- ถาย ก.ม. 1 สําเนาเลขที่บัญช ีทะเบียนบาน 
- สงเอกสารการเสนอขอพระราชทานไปยัง ส.ก.อ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บัญช ี7 
การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ  ยกเวนที่ปรากฏในบัญชีอื่น 

 

  เครื่องราชอิสรยิาภรณ   
ลําดับ ตําแหนง ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและ หมายเหตุ 

  เริ่มตนขอ เล่ือนไดถงึ ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา  

1 ระดับ 1 ร.ง.ม. ร.ท.ช. - ขอพระราชทานไดเฉพาะกรณี 
  พิเศษเทานั้น 

1. ตองมีระยะเวลา 
รับราชการติดตอกัน 

2 ระดับ 2 บ.ม. บ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ดํารงตําแหนงระดับ 2 มาแลว 
    ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ 
บ.ช. 

มาแลวไมนอยกวา 5 
ปบริบูรณ นับต้ังแต
วันเริ่มเขารับราชการ
จนถึงวันกอนวัน
พระ- 

3 ระดับ 3 
----------------
--------------- 
ระดับ 4 

จ.ม. จ.ช. 1. ดํารงตําแหนงระดับ 3 หรอื 
    ระดับ 4 เริม่ขอพระราชทาน จ.
ม. 
2. ดํารงตําแหนงระดับ 3 หรอื  
    ระดับ 4  มาแลวไมนอยกวา 
    5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 
 

ราชพิธีเฉลิมพระชนม
พรรษาของปทีจ่ะขอ 
พระราชทานไมนอย 
กวา 60 วัน 
 
2. ลําดับ 2 - 5 ซึ่ง 

4 ระดับ 5 
----------------
--------------- 
ระดับ 6 

ต.ม. ต.ช. 1. ดํารงตําแหนงระดับ 5 หรอื 
    ระดับ 6 เริม่ขอพระราชทาน ต.
ม. 
2. ดํารงตําแหนงระดับ 5 หรอื 
    ระดับ 6 มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
    บริบูรณ ขอ ต.ช. 
 

กําหนดระยะเวลา 
เล่ือนชัน้ตรา 5 ป 
หมายถึงตองดาํรง 
ตําแหนงในระดับ  
นั้น ๆ รวมเปนเวลา 
ไมนอยกวา 5 ป 

5 ระดับ 7 
----------------
--------------- 
ระดับ 8 

ท.ม. ท.ช. 1. ดํารงตําแหนงระดับ 7 หรอื 
    ระดับ 8 เริม่ขอพระราชทาน ท.
ม. 
2. ดํารงตําแหนงระดับ 7 และหรือ 
    ระดับ 8 มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
    บริบูรณ ขอ ท.ช. 

บริบูรณ กอนวันพระ 
ราชพิธีเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาของปที่ 
จะขอพระราชทาน 
ไมนอยกวา 60 วัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เครื่องราชอิสรยิาภรณ   
ลําดับ ตําแหนง ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและ หมายเหตุ 

  เริ่มตนขอ เล่ือนไดถงึ ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา  

6 ระดับ 8 - 
 

ป.ม. 1. ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 
2. ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา 
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
    บริบูรณ ขอ ป.ม. 
4. ใหขอไดในปกอนปที่จะเกษียณอายุราชการ 
    หรือในปที่เกษียณอายุราชการเทานั้น 

 

7 ระดับ 9 - 
 

ม.ว.ม. 1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
     บริบูรณ ขอ ป.ม. 
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
    บริบูรณ ขอ ป.ช. 
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
    บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอกี 1 ชั้น
    ตรา แตไมเกิน ป.ช. เวนกรณีลาออก 

- ลําดับ 7 - 
9 
การขอกรณีป
ที่เกษียณอายุ 
ราชการ ตาม 
ขอ 4 หรือขอ 
5 
แลวแตกรณี
ใหขอปติดกัน 
ได 

8 ระดับ 10 - ม.ป.ช. 1. ใหเล่ือนชัน้ตราไดตามลําดับทุกปจนถึงชั้น ป.
ม. 
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ 
ขอ  
    ป.ช. 
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ 
ขอ  
    ม.ว.ม.  
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป บริบูรณ 

 



ขอ  
    ม.ป.ช. 
5. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอกี 1 
ชั้น 
    ตรา แตไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก 

9 ระดับ 11 
 

- ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ 
    ขอ ป.ช.  
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ  
    ขอ ม.ว.ม. 
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ  
    ขอ ม.ป.ช. 
4. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอกี 1 
ชั้น 
    ตรา  เวนกรณีลาออก 

 

 
 

บัญชี 15 
การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแก ลูกจางประจํา 

 

  เครื่องราชอิสรยิาภรณ   
ลําดับ ตําแหนง ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา หมายเหตุ 

  เริ่มตนขอ เล่ือนไดถงึ การเลื่อนชัน้ตรา  
1. 
 

ลูกจางประจํา ซึ่ง
ไดรับเงินคาจางตั้งแต
อัตราเงินเดือนขั้นตํ่า
ของขาราชการ 
พลเรือนระดับ 3 แต
ไมถึงขัน้ตํ่าของอัตรา
เงินเดือน 
ขาราชการพลเรือน  
ระดับ 6 

บ.ม. 
 

จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา  
    5 ป บริบูรณ ขอ บ.ช. 
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา  
    5 ป บริบูรณ ขอ จ.ม. 
 

1. ตองปฏิบัติงานติดตอ  
   กันมาเปนระยะเวลา 
   ไมนอยกวา 8 ป 
   บริบูรณ นับต้ังแตวัน 
   เริ่มจางจนถงึวันกอน  
   วันพระราชพิธีเฉลิม 
   พระชนมพรรษาของป 



2. ลูกจางประจํา  ซึ่ง
ไดรับ 
คาจางตั้งแตอัตรา
เงินเดือน 
ขั้นตํ่าของขาราชการ 
พลเรือน ระดับ 6 ขึ้น
ไป 
 

บ.ช. 
 

จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา  
    5 ป บริบูรณ ขอ จ.ม. 
3. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา  
    5 ป บริบูรณ ขอ จ.ช. 
 

   ที่จะขอพระราชทาน 
   ไมนอยกวา 60 วัน 
2. ตองเปนลูกจางประจํา 
    ของสวนราชการ ตาม 
    ระเบียบกระทรวง 
    การคลัง วาดวยลูกจาง

         ประจําของสวนราชการ
    และหมายความรวมถึง 
    ลูกจางประจําของ 
    ราชการสวนทองถิ่น 
    เมืองพัทยา และ 
    กรุงเทพมหานคร แต 
   ไมหมายความถึงลูกจาง
    เงินทุนหมนุเวียน 
3. ตองเปนลูกจางประจํา 
    ที่มีชื่อและลักษณะงาน 
    เปนลูกจางโดยตรง  
    หมวดฝมือ หรือลูกจาง-
    ประจําที่มีชื่อ และ 
    ลักษณะเหมือน 
    ขาราชการ 

 


