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คาํนํา 

 
 การเสนอชื*อขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ เป็นการดําเนินงานที*มคีวามสาํคญัและ
จําเป็นอย่างยิ*งต่อการเสรมิสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการของสาํนักงานทรพัยากรนํIาแห่งชาต ิรวมทั Iงเป็นการรกัษาบุคลากรที*มคีุณค่าของ
องค์กร เนื*องจากเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ เป็นเครื*องหมายแห่งเกยีรตยิศ ซึ*งพระมหากษตัรยิ์ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผูท้ี*กระทําความด ีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ เพื*อให้
สง่เสรมิศกัยภาพการทาํงานของบุคลากร ก่อใหเ้กดิขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานโดยใชค้วามรู ้
ความสามารถอย่างเต็มกําลงัในการทํางานให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็นประโยชน์ต่อ
สว่นรวม 
 ดังนั Iน เพื* อการดํ า เนินการในขั Iนตอน ต่างๆ  ของกระบวนการขอพระราชทาน
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ ได้แก่ การตรวจสอบผู้มคีุณสมบตั ิบนัทกึขอ้มูล ตลอดจนการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นต้น ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ควรถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และตรงตาม
กาํหนดระยะเวลา จงึไดจ้ดัทาํคูม่อืการปฏบิตังิาน เรื*องการเสนอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ 
เพื*อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานต่อไป 
 ผูเ้ขยีนหวงัว่าขอ้มูล เนืIอหา ขั Iนตอนการดําเนินการ ในเอกสารเล่มนีIจะเป็นคู่มอืใหผู้ส้นใจ
หรอืผู้ปฏิบตัิงานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานให้เกิดประโยชน์
สงูสดุและบรรลุถงึเป้าหมายสาํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยด ี
 
 

     กลุม่บรหิารทรพัยากรบุคคล 
     ผูจ้ดัทาํ 
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สารบญั 

 หน้า 

คาํนํา  
สารบญั 
ขอ้แนะนําในการจดัทาํเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ 1 
หลกัเกณฑก์ารขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์สาํหรบัขา้ราชการ 2 
คาํอธบิายหลกัเกณฑแ์ละเงื*อนไขการขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ 5 
คาํแนะนําในการขอพระราชทานเหรยีญจกัรพรรดมิาลา 7 
ขอ้แนะนําในการจดัทาํเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรยีญจกัรพรรดมิาลา 7 
ประวตัสิาํหรบัการเสนอขอพระราชทานเหรยีญจกัรพรรดมิาลา 8 
หลกัเกณฑก์ารขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์สาํหรบัลกูจา้งประจาํ 9 
หลกัเกณฑก์ารขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์สาํหรบัพนกังานราชการ 10 
คณุสมบตัขิองผูข้อพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์พนกังานราชการ 11 
คณุสมบตัขิองผูข้อพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ 12 
การรบัและสง่คนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ 13 
การประดบัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ 19 
ตวัอยา่งแสดงการแต่งกายประดบัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์เตม็ยศ (บุรษุ) 25 
ตวัอยา่งแสดงการแต่งกายประดบัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์เตม็ยศ (สตร)ี 26 
ตวัอยา่งการประดบัเครื*องหมายอนิทรธนู (บ่าแขง็) ตามระบบจาํแนกตาํแหน่งใหม ่ 27 
ของเครื*องแบบพธิกีารของขา้ราชการ 
ตวัอยา่งการตดิประดบัแพรแถบยอ่สาํหรบัขา้ราชการที*แต่งเครื*องแบบปกตขิาว 28  
และเครื*องแบบปฏบิตัริาชการ 
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ข้อแนะนําในการจดัทาํเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื9องราชอิสริยาภรณ์  

 
 1. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานขอได้กระทําด้วยความรอบคอบว่าข้าราชการ 
ลูกจา้งประจํา และพนักงานราชการที*จะไดร้บัการเสนอขอพระราชทานเป็นผูท้ี*เหมาะสมตามขอ้ ๘ 
แหง่ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรฯี พ.ศ.๒๕๓๖ หรอืไม ่กล่าวคอื บุคคลดงักล่าวตอ้งไดก้ระทาํความ
ดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรเสนอขอพระราชทาน
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ในชั Iนตราดงักลา่วให ้
 2. การนบัระยะเวลาเพื*อเสนอขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ เลื*อนชั Iนตราใหส้งูขึIน
ตามหลกัเกณฑ์ที*กําหนด หากผูข้อพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ ถูกลงโทษทางวนิัยในปีใด 
ใหเ้พิ*มระยะเวลาการเสนอขอ พระราชทานฯ อกี ๑ ปี ยกเวน้โทษภาคทณัฑ ์
 3. ตรวจสอบบญัชแีสดงคณุสมบตัขิา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ และพนกังานราชการกบัขอ้มลู
ประวตัเิครื*องราชอสิรยิาภรณ์ ในรายละเอยีด ดงันีI 

a. คาํนําหน้าชื*อ-สกุล ปจัจุบนัถา้มกีารเปลี*ยนชื*อ-สกุล และยงัไม่ไดแ้จง้ขอเปลี*ยนชื*อ-
สกุล ขอใหแ้จง้และสง่หลกัฐานการเปลี*ยนมาพรอ้มการเสนอขอครั IงนีIดว้ย 

b. กรณีเปลี*ยนชื*อ-สกุล จากเดมิที*เคยขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชั Iนรอง
มาแลว้ ขอใหใ้ส ่ชื*อ-สกุลเดมิ ในชอ่งหมายเหตุในบญัชแีสดงคุณสมบตั ิชั Iนตราที*จะ
เสนอขอ 

c. ประวัติการได้รับพระราชทานเครื*องราชฯ ชั Iนรองของข้าราชการ ขอให้เพิ*ม
รายละเอยีด         ให้ครบถ้วน พรอ้มใส่ วนั/เดอืน/ปีที*ได้รบั และลําดบัที*ในราช
กจิจานุเบกษา 

 4. จดัทาํบญัชแีสดงคณุสมบตัขิองขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ และพนกังานราชการ ซึ*งเสนอ
ขอพระราชทานเครื*องราชฯ ตามแบบโดยใชก้ระดาษ A4 แนวนอน พมิพแ์ยกชั Iนตรา โดยแต่ละชั Iน
ตราใหแ้ยกบุรุษ-สตร ีเรยีงลําดบัชื*อตามอกัษร ก-ฮ (กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทุกช่อง) เสนอต่อ
ผูอ้าํนวยการ ลงนามในแผน่สดุทา้ยของบญัชฯี แต่ละชั Iนตรา 
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บญัชี ๔๑ 
การขอพระราชทานเครื6องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจาํแนกประเภท

ตาํแหน่ง 

ลาํดบั ระดบัตาํแหน่ง 

เครื2องราชอิสริยาภรณ์ 
ที2ขอพระราชทาน เงื2อนไขและระยะเวลา 

การขอพระราชทาน 
หมายเหต ุ

เริ2มต้น
ขอ 

เลื2อนได้ถึง 

 ประเภททั 2วไป     
๑ ระดบัปฏบิตังิาน บ.ม. จ.ช. ๑. เริ2มขอพระราชทาน บ.ม. 

๒. ไดร้บัเงนิเดอืนตํ2ากวา่ข ั ?นตํ2าของ
ระดบัชาํนาญงาน (น้อยกวา่ ๑๐,๑๙๐ 
บาท)และดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ไมน้่อย
กวา่ ๑๐ ปี บรบิรูณ์ (มากกวา่หรอื
เทา่กบั ๑๐ ปี) ขอ บ.ช. 
๓. ไดร้บัเงนิเดอืนไมต่ํ2ากวา่ข ั ?นตํ2าของ
ระดบัชาํนาญงาน (มากกวา่หรอืเทา่กบั 
๑๐,๑๙๐ บาท) ขอ จ.ม. 
๔. ไดร้บัเงนิเดอืนไมต่ํ2ากวา่ข ั ?นตํ2าของ
ระดบัชาํนาญงาน และดาํรงตาํแหน่ง
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๑๐ ปี บรบิรูณ์ ขอ 
จ.ช. 

๑. ตอ้งมรีะยะเวลารบัราชการ
ติดต่อกันมาแล้วไม่ไม่ น้อย
กวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ นบัตั ?งแต่วนั
เริ2มเข้ารับราชการจนถึงวัน
ก่อนวนัพระราชพธิเีฉลมิพระ
ชนมพรรษาของปีที2 จ ะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ 
วนั 
๒. ลําดบั ๔, ๘-๑๐ และ ๑๒-
๑ ๕  ก า ร ข อ ก ร ณี ปี ที2
เกษยีณอายุราชการตามขอ้ ๔ 
หรอืขอ้ ๕ แลว้แต่กรณี ใหข้อ
ปีตดิกนัได ้

๒ ระดบัชาํนาญงาน ต.ม. ต.ช. ๑. เริ2มขอพระราชทาน ต.ม. 
๒. ดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ 
ปีบรบิรูณ์ ขอ ต.ช. 

๓ ระดบัอาวโุส ท.ม. ท.ช. ๑. เริ2มขอพระราชทาน ท.ม. 
๒. ดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ 
ปีบรบิรูณ์ ขอ ท.ช. 

๔ ระดบัทกัษะพเิศษ - ม.ว.ม. ๑. ได ้ท.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี
บรบิรูณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได ้ป.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี
บรบิรูณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปี
บรบิรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีที2เกษยีณอายรุาชการขอ

หลกัเกณฑก์ารขอพระราชทานเครื9องราชอิสริยาภรณ์สาํหรบัข้าราชการ 
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พระราชทานสงูขึ?นไดอ้กี ๑ ชั ?นตรา แต่
ไมเ่กนิ ป.ช. 
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ลาํดั
บ 

ระดบัตาํแหน่ง 

เครื2องราชอิสริยาภรณ์ 
ที2ขอพระราชทาน เงื2อนไขและระยะเวลา 

การขอพระราชทาน 
หมายเหต ุ

เริ2มต้น
ขอ 

เลื2อนได้ถึง 

 ประเภทวิชาการ     
๕ ระดบัปฏบิตักิาร ต.ม. -   

๖ ระดบัชาํนาญการ ต.ช. ท.ช. ๑. เริ%มขอพระราชทาน ต.ช. 
๒. ไดร้บัเงนิเดอืนไมต่ํ%ากวา่ขั <นตํ%าของระดบั
ชาํนาญการพเิศษ ขอ ท.ม. (มากกวา่หรอื
เทา่กบั 22,140) 
๓. ไดร้บัเงนิเดอืนไมต่ํ%ากวา่ขั <นตํ%าของระดบั
ชาํนาญการพเิศษมาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปี 
ขอ ท.ช. (เมื 2อ 5 ปี ที 2ผา่นมาไดร้บัเงนิเดอืน
มากกวา่หรอืเทา่กบั 22,140 ) 

๗ ระดบัชาํนาญการพเิศษ ท.ช. ป.ม. ๑. เริ%มขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ไดร้บัเงนิเดอืนขั <นสงู (53,080) และได ้
ท.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ ขอ 
ป.ม.(เงนิเดอืนขั >นสงูของชาํนาญการพเิศษ 
เทา่กบั 53,080) 
 

๘ ระดบัเชี2ยวชาญ - ม.ว.ม. ๑. ได ้ท.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ป.ม. 
๒. ได ้ป.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ป.ช. 
๓. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีที%เกษยีณอายรุาชการขอ
พระราชทานสงูขึ<นไดอ้กี ๑ ชั <นตรา แต่ไม่
เกนิ ป.ช. เวน้กรณลีาออก 
 

๙ ระดบัทรงคณุวฒุทิี2ไดร้บั
เงนิประจาํตาํแหน่ง 
๑๓,๐๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื%อนชั <นตราตามลาํดบัไดท้กุปีจนถงึ 
ป.ม. 
๒. ได ้ป.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ป.ช. 
๓. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปี
บรบิรูณ์ ขอ ม.ป.ช. 
๕. ในปีที%เกษยีณอายรุาชการขอ
พระราชทานสงูขึ<นไดอ้กี ๑ ชั <นตรา แต่ไม่
เกนิ ม.ว.ม. เวน้กรณลีาออก 
 

๑๐ ระดบัทรงคณุวฒุทิี2ไดร้บั
เงนิประจาํตาํแหน่ง 
๑๕,๖๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. ๑. ได ้ป.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ป.ช. 
๒. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ม.ว.ม. 
๓ . ได้ ม .ว .ม . มาแล้วไม่ น้อยกว่า ๓  ปี 
บรบิรูณ์ ขอ ม.ป.ช. 



- ๕ - 
 

๔. ในปีที%เกษยีณอายรุาชการขอ
พระราชทานสงูขึ<นไดอ้กี ๑ ชั <นตรา เวน้กรณี
ลาออก 

ลาํดบั ระดบัตาํแหน่ง 

เครื2องราชอิสริยาภรณ์ 
ที2ขอพระราชทาน เงื2อนไขและระยะเวลา 

การขอพระราชทาน 
หมายเหต ุ

เริ2มต้น
ขอ 

เลื2อนได้ถึง 

 ประเภทอาํนวยการ     
๑๑ ระดบัตน้ ท.ช. ป.ม. ๑. เริ%มขอพระราชทาน ท.ช. 

๒. ไดร้บัเงนิเดอืนขั <นสงู (58,390) และได ้
ท.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ ขอ 
ป.ม. 
 

๑๒ ระดบัสงู - ม.ว.ม. ๑. ได ้ท.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ป.ม. 
๒. ได ้ป.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ป.ช. 
๓. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีที%เกษยีณอายรุาชการขอ
พระราชทานสงูขึ<นไดอ้กี ๑ ชั <นตรา แต่ไม่
เกนิ ป.ช. เวน้กรณลีาออก 

 ประเภทบริหาร    

๑๓ ระดบัตน้ - ม.ว.ม. ๑. ได ้ท.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ป.ม. 
๒. ได ้ป.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ป.ช. 
๓. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีที%เกษยีณอายรุาชการขอ
พระราชทานสงูขึ<นไดอ้กี ๑ ชั <นตรา แต่ไม่
เกนิ ป.ช. เวน้กรณลีาออก 

๑๔ ระดบัสงูที2ไดร้บัเงนิ
ประจาํตาํแหน่ง 
๑๔,๕๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื%อนชั <นตราตามลาํดบัไดท้กุปีจนถงึ 
ป.ม. 
๒. ได ้ ป.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี
บรบิรูณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีบรบิรูณ์ 
ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปี
บรบิรูณ์ ขอ ม.ป.ช. 
๕. ในปีที%เกษยีณอายรุาชการขอ
พระราชทานสงูขึ<นไดอ้กี ๑ ชั <นตรา แต่ไม่
เกนิ ม.ว.ม. เวน้กรณลีาออก 
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คาํอธิบายหลกัเกณฑแ์ละเงื6อนไขการขอพระราชทานเครื6องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจาํแนกประเภทตาํแหน่ง 

ตามบญัชี ๔๑  ท้ายระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื6องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที6เชิดชยิู6งช้างเผอืก และเครื6องราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศ

ยิ6งมงกฎุไทย พ.ศ. ๒๕๓๖  
แก้ไขเพิ6มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
......................................... 

 
 ๑. เงื6อนไข ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 
 ๑.๑ ระดบัปฏบิตังิาน เงื*อนไข “ดาํรงตําแหน่งมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีบรบิูรณ์” อนุโลม
ใหน้ับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตั Iงแต่วนับรรจุเขา้รบัราชการก่อนการปรบัเปลี*ยนตําแหน่งตาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑ เนื*องจากเป็นตําแหน่งที*เริ*มบรรจุเขา้รบั
ราชการและปรบัเปลี*ยนมาจากระดบั ๑ – ๔ ซึ*งเกณฑช์ั Iนตรา ที*ขอพระราชทานสามารถเทยีบเคยีง
กนัได ้
 ๑.๒ ระดบัชาํนาญงานและระดบัอาวุโส เงื*อนไข “ดํารงตําแหน่งมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บรบิูรณ์” ให้นําระยะเวลาตั Iงแต่ดํารงตําแหน่งเดิม (ตั Iงแต่ดํารงตําแหน่งระดบั ๕ หรอื ระดบั ๗  
แล้วแต่กรณี) ก่อนการปรบัเปลี*ยนตําแหน่งตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.
๒๕๕๑ มานบัรวมเป็นระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งได ้ 
 ๒. เงื6อนไข ได้รบัเงินเดือนขั Zนตํ6า หรือเงินเดือนขั Zนสงู 
 ๒.๑ ต้องเป็นเงนิเดือนขั Iนตํ*าหรอืเงนิเดือนขั Iนสูงตามบญัชเีงนิเดือนขั Iนตํ*าขั Iนสูงของ
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัทา้ยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนพ.ศ.๒๕๕๑ ไมใ่ชเ่งนิเดอืน
ขั Iนตํ*าหรอืขั Iนสงูชั *วคราวตามบญัชดีงักลา่ว 
 ๒.๒ ต้องเป็นเงนิเดอืนที*ได้รบัภายในวนัที* ๖ กนัยายน ของปีที*เสนอขอพระราชทาน 
(เนื*องจากตามระเบยีบฯ  พ.ศ.๒๕๓๖ ขอ้ ๑๕  กําหนดใหส้ว่นราชการสง่เรื*องเสนอขอพระราชทาน
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ ใหส้าํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรก่ีอนวนัพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาไม่
น้อยกว่า ๙๐ วนั คอื ภายใน วนัที* ๖ กนัยายน ของทุกปี บุคคลที*จะได้รบัการพจิารณาเสนอขอ
พระราชทาน จงึตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น  ภายในวนัที* ๖ กนัยายนของปีที*เสนอขอพระราชทาน) 

๑๕ ระดบัสงูที2ไดร้บัเงนิ
ประจาํตาํแหน่ง ๒๑,๐๐๐ 

บาท 

- ม.ป.ช. ๑. ได ้ป.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี
บรบิรูณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี
บรบิรูณ์ ขอ ม.ว.ม.  
๓. ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี
บรบิรูณ์ ขอ ม.ป.ช. 
๔ . ในปีที2 เกษียณอายุราชการขอ
พระราชทานสูงขึ?นได้อีก ๑ ชั ?นตรา 
เวน้กรณลีาออก 
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 ๒.๓ กรณีเกษยีณอายรุาชการในปีที*เสนอขอพระราชทาน หากไดร้บัเงนิเดอืนขั Iนตํ*าหรอื
เงนิเดอืนขั Iนสงูของตาํแหน่งต่าง ๆ หลงัวนัที* ๖ กนัยายน ของปีที*เสนอขอพระราชทาน อนุโลมใหส้ง่
เรื*องเสนอขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ให้สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรภีายในวนัที* ๖ 
ตุลาคม ของปีที*เสนอขอพระราชทาน 
 ๓. ตาํแหน่งชาํนาญการที6กาํหนดว่า “ไดร้บัเงนิเดอืนไม่ตํ*ากว่าขั Iนตํ*าของระดบัชํานาญ
การพเิศษมาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปี ขอ ท.ช.” การนบัระยะเวลา ๕ ปี ใหน้บัตั Iงแต่วนัที*ไดร้บัเงนิเดอืน
ขั Iนตํ*าของระดบัชํานาญการพเิศษ (๒2,140 บาท) จนครบ ๕ ปีบรบิูรณ์ ภายในวนัที* ๖ กนัยายน 
ข อ ง ปี ที* จ ะ เ ส น อ 
ขอพระราชทาน เช่น การเสนอขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ประจําปี ๒๕๕5 บุคคลที*จะ
ได้รบัการพิจารณาเสนอขอพระราชทานชั Iน ท.ช. ต้องได้รบัเงนิเดือนไม่ตํ*ากว่าขั Iนตํ*าของระดบั
ชํานาญการพเิศษ (มากกว่าหรอืเท่ากบั ๒2,140 บาท)  ตั Iงแต่ ๑ เมษายน ๒๕50 (อนุโลมให้นับ
เงนิเดอืนตั Iงแต่ 1 ต.ค. 2550 จนถงึ 1 ต.ค. 2552) 
 ๔. ตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษที6กาํหนดว่า “ได้รบัเงินเดือนขั Zนสงูและได้ ท.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม.” หมายถึง 
 ๔.๑ ได้รบัเงนิเดือนขั Iนสูงของระดับชํานาญการพิเศษ (58,390 บาท) ภายในวนัที*  
๖ กนัยายน ของปีที*จะเสนอขอพระราชทาน 
 ๔.๒ ระยะเวลาไดร้บัพระราชทาน ท.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ ใหน้บัจาก วนัที*  
๕ ธนัวาคม ของปีที*ได้รบัพระราชทาน ท.ช. และอนุโลมให้นับถึงวนัที* ๕ ธนัวาคม ของปีที*จะ 
ขอพระราชทาน 
 ๕. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื6องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที6ได้รบั
ก า ร 
ต่ออายรุาชการหลงัจากมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ 
 ๕.๑ เนื*องจากเป็นการรบัราชการโดยต่อเนื*อง จงึไม่อยู่ในเกณฑ์ขอพระราชทานกรณี
เกษียณอายุราชการ แต่สามารถนับระยะเวลารบัราชการต่อเนื*องกนัเพื*อขอพระราชทานเลื*อนชั Iน 
ตราสงูขึIนตามหลกัเกณฑแ์ละเงื*อนไขที*กาํหนดไวใ้นบญัชทีา้ยระเบยีบฯ ได ้
 ๕.๒ กรณีสิIนสุดระยะเวลาการต่ออายุราชการหรือลาออกในปีที*อยู่ระหว่างต่ออายุ
ราชการใหพ้จิารณาเสนอขอพระราชทานไดเ้ชน่เดยีวกบัการเกษยีณอายรุาชการ 
 ๖. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื6องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
เกษียณ       อายรุาชการก่อนกาํหนดถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีที6ผา่นมา ดงันีZ  
 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที*จะอยู่ในเกณฑ์ได้รบัการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ต้องเป็นผูท้ี*ไดร้บัอนุญาตใหล้าออกจากราชการ และต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัิ
ครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์ได้รบัการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ในปีที*ได้รบั
อนุญาตใหเ้ขา้รว่มโครงการฯ 
 ๖.๒ เนื*องจากการพ้นจากราชการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นกรณีการลาออกมใิช่
เพราะเหตุเกษยีณอายุราชการจรงิ จงึไมส่ามารถขอพระราชทานตามเกณฑท์ี*กําหนดใหข้อปีตดิกนั
ไดใ้นปีที*เกษยีณอายรุาชการ 
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 ๗. การเสนอขอพระราชทานในปีที6เกษียณอายุราชการ อนุโลมใหใ้ชเ้งนิเดอืนที*ไดร้บั
หลงัวนัที*           ๖ กนัยายน และส่งเรื*องเสนอขอพระราชทานเครื*องราชอิสรยิาภรณ์ให้สํานัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรภีายในวนัที*  ๓๑  ตุลาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํแนะนําในการขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา 
 
 เหรยีญจกัรพรรดมิาลา พระราชทานแก่ขา้ราชการที*รบัราชการมาดว้ยความเรยีบรอ้ยเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ ๒๕ ปี (ขา้ราชการที*ลา้งมลทนิไมถ่อืวา่ปฏบิตัริาชการมาดว้ยความเรยีบรอ้ย) การนบัเวลา
ราชการใหน้ับโดยคาํนวณเวลาราชการทั Iงหมดของขา้ราชการผูน้ั Iนรวมกนั แต่ถา้ขา้ราชการนั Iนเขา้รบั
ร า ช ก า ร 
ก่อนอายุครบ ๑๘ ปีบรบิูรณ์ ก็ให้นับตั Iงแต่วนัที*อายุครบ ๑๘ ปีบรบิูรณ์ เป็นต้นไป จนถึงวนัเฉลมิ 
พระชนมพรรษา (วนัที* 28 กรกฎาคม) 
 ผู้ที*เคยออกจากราชการไปแล้ว เมื*อได้รบัการบรรจุกลบัเข้ารบัราชการใหม่ ให้นับเวลา
ราชการก่อนออกจากราชการ และเวลารบัราชการครั Iงหลงัรวมกนัได ้ 
 การรายงานขอพระราชทานเหรยีญจกัรพรรดมิาลา เจา้หน้าที*ที*ปฏบิตัเิกี*ยวกบัการรายงาน 
จะตอ้งตรวจสอบว่าขา้ราชการผูน้ั Iนรบัราชการมาครบ ๒๕ ปีหรอืไม่ เคยไดร้บัพระราชทานเหรยีญ
จกัรพรรดมิาลามาแลว้หรอืไม ่เพื*อป้องกนัการขอซํIา แลว้จดัทาํบญัชรีายการประวตัขิองขา้ราชการผู้
ขอพระราชทานแต่ละราย โดยลงรายการ วนั เดอืน ปี ที*เริ*มรบัราชการจนถงึปีที*รบัราชการมาครบ 
๒๕ ปี หรอืปีที*ขอพระราชทาน ซึ*งอาจจะเกนิ ๒๕ ปี กไ็ด ้ 
 
 
 

ข้อแนะนําในการจดัทาํเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญ
จกัรพรรดิมาลา 
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 1.  ใหใ้ชแ้บบฟอรม์ประวตัขิอเหรยีญจกัรพรรดมิาลา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดจ้าก 
Qr code ที*แนบไปพรอ้มหนังสอืแจง้เวยีน) โดยระบุขอ้มลู วนั เดอืน ปีเกดิ และระบุประวตั ิการรบั
ราชการทุกปีจนครบ ๒๕ ปี  
 2. ใหเ้รยีงลําดบัปีตั Iงแต่เขา้รบัราชการจนครบ ๒๕ ปี โดยเฉพาะการเลื*อนขั Iนเงนิเดอืน (ณ 
วนัที* ๑ เมษายน ของทุกปี และ ๑ ตุลาคม) พมิพป์ระวตัใิน ก.พ.๗ ทุกรายการ หากเวน้หายไปจะ
ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ 
การพจิารณาและใหล้งรายการจนถงึปจัจุบนั 
 3. ถ้าปีใดไม่ได้รบัการเลื*อนขั Iนเงนิเดอืนให้ลงรายการและระบุสาเหตุให้ชดัเจน เช่น ลา
ศึ ก ษ า  
ลาตดิตามคูส่มรสไปต่างประเทศ ฯลฯ 
 4. ใหเ้จา้ของประวตัลิงลายมอืชื*อทา้ยประวตัทุิกหน้า (หน้าสดุทา้ยเป็นชื*อ-สกุล ตวับรรจง)  
 5. ข้าราชการที*มีคุณสมบัติครบ และควรเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลาก่อนปีที*ขอ  
แต่หน่วยงานไมไ่ดเ้สนอขอมาก่อน สามารถดาํเนินการตามขอ้ ๑-๔ เพื*อขอเพิ*มเตมิในปีนั Iนได ้
 6. กรณุาพมิพแ์บบประวตัโิดยใชก้ระดาษ A4 เทา่นั Iน 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัสาํหรบัการเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา 
นาย/นาง/นางสาว ตาํแหน่ง  

สาํนักงานทรพัยากรนํZาแห่งชาติ 
สาํนักนายกรฐัมนตรี 

เกิดวนัที6 เดือน พ.ศ  รบัราชการมาครบ 25 ปี เมื6อวนัที6   
 

วนั เดือน ปี ตาํแหน่ง 
 

กรม อาย ุ เงินเดือน หมายเหต ุ
  รบัราชการ กระทรวง (ปี) (บาท) 

 

     

     

     

 

     

     

     

 
ลงชื*อ     

(นาย/นาง/นางสาว สกุล (ตวับรรจง) (หน้าสดุทา้ย) 
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เจา้ของประวตั ิ
 

(เจา้ของประวตัลิงลายมอืชื*อทุกหน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บญัชี 15 
การขอพระราชทานเครื6องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลกูจ้างประจาํ 

ลาํดบั
ที2 

ตาํแหน่ง 

เครื2องราชอิสริยาภรณ์
ที2ขอพระราชทาน เงื2อนไขและระยะเวลาการ

เลื2อนชั Hนตรา 
หมายเหต ุ

เริ2มต้นขอ เลื2อนได้
ถึง 

1. ลกูจา้งประจาํ ซึ2งไดร้บั
เงนิคา่จา้งตั ?งแต่อตัรา
เงนิเดอืนขั ?นตํ2าของ
ขา้ราชการพลเรอืน 
ระดบั 3 แต่ไมถ่งึข ั ?นตํ2า
ของอตัราเงนิเดอืน
ขา้ราชการ  พลเรอืน 
ระดบั 6 

บ.ม. จ.ม. 1. เริ2มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได ้บ.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 
    5 ปีบรบิรูณ์ ขอ บ.ช. 
3. ได ้บ.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่  
    5 ปีบรบิรูณ์ ขอ จ.ม. 
 

1. ตอ้งปฏบิตังิานตดิต่อกนัมา 
    เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 
    8 ปีบรบิรูณ์ นบัตั ?งแต่วนั 
    เริ2มจา้งจนถงึวนั ก่อนวนั 
    พระราชพธิเีฉลมิพระชนม 
    พรรษาของปีที2จะขอพระ 
    ราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 
วนั 
2. ตอ้งเป็นลกูจา้งประจาํของ 2. ลกูจา้งประจาํ ซึ2งไดร้บั บ.ช. จ.ช. 1. เริ2มขอพระราชทาน บ.ช. 

หลกัเกณฑก์ารขอพระราชทานเครื9องราชอิสริยาภรณ์สาํหรบัลกูจ้างประจาํ 
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หมายเหต ุ 
 1. เงนิเดอืนขั Iนตํ*าของขา้ราชการพลเรอืนระดบัปฏบิตักิาร ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืน พ.ศ. 
2554 คอื 8,340 บาท 
 2. เงนิเดอืนขั Iนตํ*าของขา้ราชการพลเรอืนระดบัชํานาญการ ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืน พ.ศ. 
2554 คอื 15,050 บาท 
 
 
 

 
 

 
๑. หลกัเกณฑ ์
 การขอพระราชทานเครื*องราชอิสรยิาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าผู้นั Iนได้กระทํา
ความชอบเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอันควรได้ร ับบําเหน็จ
เครื*องราชอิสริยาภรณ์  โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงกลุ่มงาน ครบกําหนดระยะเวลาที*จะขอ
พระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ไดเ้ท่านั Iน ทั IงนีIเพื*อใหบุ้คคลที*ไดร้บัพระราชทานรูส้กึภาคภูมใิจ
ในเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*ได้รบัพระราชทานอย่างแท้จรงิ และเพื*อให้เครื*องราชอสิรยิาภรณ์เป็น
เครื*องเชดิชเูกยีรตยิศอยา่งสงูดว้ย 
 บุคคลที*พึงได้รบัการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื*องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมี
คณุสมบตั ิดงันีI 

คา่จา้งตั ?งแต่อตัรา
เงนิเดอืนขั ?นตํ2าของ
ขา้ราชการพลเรอืน 
ระดบั 6 ขึ?นไป 

2. ได ้บ.ช. มาแลว้ไมน้่อยกวา่  
    5 ปีบรบิรูณ์ ขอ จ.ม. 
3. ได ้จ.ม. มาแลว้ไมน้่อยกวา่  
    5 ปีบรบิรูณ์ ขอ จ.ช. 

    สว่นราชการ ตามระเบยีบ 
    กระทรวงการคลงัวา่ดว้ย 
    ลกูจา้งประจาํของสว่น 
    ราชการ และหมายความ 
    รวมถงึลกูจา้งประจาํของ 
    ราชการสว่นทอ้งถิ2น เมอืง 
    พั ท ย า แ ล ะ
กรงุเทพมหานคร 
    แต่ไมห่มายความถงึลกูจา้ง 
    เงนิทนุหมนุเวยีน 
3. ตอ้งเป็นลกูจา้งประจาํที2ม ี
    ชื2อและลกัษณะงานเป็น 
    ลกูจา้งโดยตรง หมวดฝีมอื 
    หรอืลกูจา้งประจาํที2มชีื2อ 
    และลกัษณะงานเหมอืน 
    ขา้ราชการ 
 

     

หลกัเกณฑก์ารขอพระราชทานเครื9องราชอิสริยาภรณ์สาํหรบัพนักงาน
ราชการ 
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 (1)  เป็นผูป้ระพฤตดิแีละปฏบิตังิานราชการหรอืปฏบิตังิานที*เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

ดว้ยความอุตสาหะ ซื*อสตัย ์และเอาใจใสต่่อหน้าที*อยา่งดยีิ*ง 
 (2) เป็นผูไ้ม่เคยมพีระบรมราชานุญาตใหเ้รยีกคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์หรอืตอ้งรบัโทษ

จําคุกโดยคําพพิากษาถงึที*สุดใหจ้ําคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรบัความผดิที*ไดก้ระทํา
โดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 (3) ไม่เป็นผูถู้กกล่าวหาว่ากระทําผดิทางวนิัยรา้ยแรง และถูกตั Iงกรรมการสอบสวนแลว้ 
หรอืกระทาํความผดิทางอาญาและอยูร่ะหวา่งสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรอือยู่
ระหวา่งดาํเนินคดอีาญาในศาลแมค้ดไีมถ่งึที*สดุ เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรอืความผดิ
ที*มโีทษปรบัสถานเดยีว 

 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑก์ารขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่พนกังานราชการที*มชีื*อและ
ลักษณะงานเป็นพนักงานราชการที*เทียบเท่ากับลูกจ้างประจําหมวดฝีมือขึIนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลกูจา้งประจาํของสว่นราชการตามที*กาํหนดไวใ้นบญัช ี๓๒ ทา้ยระเบยีบ ฯ  
พ.ศ. ๒๕๓๖ นั Iน สามารถนํามาใช้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื*องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่
พนกังานราชการที*มชีื*อและลกัษณะงานเหมอืนขา้ราชการไดโ้ดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณุสมบติัของผูข้อพระราชทานเครื9องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ 

ลาํดั
บที2 

ตาํแหน่ง 

เครื2องราชอิสริยาภรณ์
ที2ขอพระราชทาน เงื2อนไขและระยะเวลาการ

เลื2อนชั Hนตรา 
หมายเหต ุ

เริ2มต้นขอ เลื2อนได้
ถึง 

1. พนกังานราชการ 
-  กลุม่งานบรกิาร 
-  กลุม่งานเทคนิค 

บ.ม. จ.ช. 1.  เริ2มขอพระราชทาน บ.ม. 
2.  ได้ บ .ม . มาแล้วไม่น้อย
กว่ า    5 ปี บ ริบู ร ณ์  ขอ 
บ.ช. 

3.  ได้ บ .ช . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ จ.ม. 
4.  ได้ จ .ม . มาแล้วไม่น้อย

1.  ลําดบั 1-4 ต้องปฏบิตังิาน
ตดิต่อกนัมา เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
นับตั ?งแต่วนัเริ2มจา้ง จนถงึ
วัน ก่ อน วันพ ระราชพิ ธี
เฉลมิพระชนมพรรษาของ
ปีที2จะขอพระราชทานไม่
น้อยกวา่ 60 วนั 
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กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ จ.ช. 

2.  ลําดบั 5-7 ต้องปฏบิตังิาน
ตดิต่อกนัมา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
นับตั ?งแต่วนัเริ2มจา้ง จนถงึ
วัน ก่ อน วันพ ระราชพิ ธี
เฉลมิพระชนมพรรษาของ
ปีที2จะขอพระราชทานไม่
น้อยกวา่ 60 วนั 

3.  ต้องเป็นพนักงานราชการ
ตามสัญญาจ้างของส่วน
ราชการตามระเบยีบสาํนัก
น ายก รัฐม น ต รีว่ าด้ ว ย
พนักงานราชการ  พ .ศ . 
2547 

4.  ต้องเป็นพนักงานราชการ
ที2มชีื2อและลกัษณะงานเป็น
พนักงานที2 เทียบเท่ากับ
ลูกจ้างประจําหมวดฝีมือ
ขึ?นไปตามระเบยีกระทรวง
ก า ร ค ลั ง ว่ า ด้ ว ย
ลูก จ้างป ระจํ าของส่ วน
ราชการ 

 

2. พนกังานราชการ 
-  กลุม่งานบรหิารทั 2วไป 

บ.ช. ต.ม. 1.  เริ2มขอพระราชทาน บ.ช. 
2.  ได้ บ .ช . มาแล้วไม่น้อย
กว่า   5 ปีบรบิูรณ์ ขอ จ.
ม. 

3.  ได้ จ .ม . มาแล้วไม่ น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ จ.ช. 
4.  ได้ จ .ช . มาแล้วไม่ น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ต.ม. 

3. พนกังานราชการ 
-  กลุม่งานวชิาชพีเฉพาะ 

จ.ม. ต.ช. 1.  เริ2มขอพระราชทาน จ.ม. 
2.  ได้ จ .ม . มาแล้วไม่ น้อย
กว่า     5 ปีบริบู รณ์  ขอ 
จ.ช. 

3.  ได้ จ .ช . มาแล้วไม่ น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ต.ม. 
4.  ได้ ต .ม . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ต.ช. 

4. พนกังานราชการ 
-  กลุม่งานเชี2ยวชาญเฉพาะ 

จ.ช. ท.ม. 1.  เริ2มขอพระราชทาน จ.ช. 
2.  ได ้จ.ช.มาแลว้ไมน้่อยกว่า                 

5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ต.ม. 
3.  ได้ ต .ม . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ต.ช. 
4.  ได้ ต .ช . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ท.ม. 

5. พนกังานราชการ 
-  กลุม่งานเชี2ยวชาญพเิศษ 
ระดบัทั 2วไป 

ต.ม. ท.ช. 1.  เริ2มขอพระราชทาน ต.ม. 
2.  ได ้ต.ม.มาแลว้ไมน้่อยกวา่             

5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ต.ช. 
3.  ได้ ต .ช . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ท.ม. 
4.  ได้ ท .ม . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ท.ช 
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คณุสมบติัของผูข้อพระราชทานเครื9องราชอิสริยาภรณ์ 
พนักงานราชการ 

 
ชั Zนตราจตรุถาภรณ์ช้างเผอืก (จ.ช.) 

 
(๑) มอีายรุาชการไมน้่อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ (ตอ้งเริ*มจา้งก่อนวนัที* ๖ ตุลาคม ๒๕50) 
(๒) เป็นพนกังานราชการในกลุม่งานเชี*ยวชาญเฉพาะ 

 
ชั Zนตราจตัรุถาภรณ์มงกฏุไทย (จ.ม.) 

(๑) มอีายรุาชการไมน้่อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ (ตอ้งเริ*มจา้งก่อนวนัที* ๖ ตุลาคม ๒๕50) 
(๒) เป็นพนกังานราชการในกลุม่งานวชิาชพีเฉพาะ 

 
ชั Zนตราเบญจมาภรณ์ช้างเผอืก (บ.ช.) 

(๑) มอีายรุาชการไมน้่อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ (ตอ้งเริ*มจา้งก่อนวนัที* ๖ ตุลาคม ๒๕50)  
(๒) เป็นพนกังานราชการในกลุม่งานบรหิารทั *วไป 

 

ลาํดบั
ที2 

ตาํแหน่ง 

เครื2องราชอิสริยาภรณ์
ที2ขอพระราชทาน เงื2อนไขและระยะเวลาการ

เลื2อนชั Hนตรา 
หมายเหต ุ

เริ2มต้นขอ เลื2อนได้
ถึง 

6. พนกังานราชการ 
-  กลุม่งานเชี2ยวชาญพเิศษ 
ระดบัประเทศ 

ต.ช. ป.ม. 1.  เริ2มขอพระราชทาน ต.ช. 
2.  ได ้ต.ช.มาแลว้ไมน้่อยกวา่   

5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ท.ม. 
3.  ได้ ท .ม . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ท.ช. 
4.  ได้ ท .ช . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ป.ม. 

 

7. พนกังานราชการ 
-  กลุม่งานเชี2ยวชาญพเิศษ 
ระดบัสากล 

ท.ม. ป.ช. 1.  เริ2มขอพระราชทาน ท.ม. 
2.  ได ้ท.ม.มาแลว้ไมน้่อยกวา่   

5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ท.ช. 
3.  ได้ ท .ช . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ป.ม. 
4.  ได้ ป .ม . มาแล้วไม่น้อย
กวา่ 
     5 ปีบรบิรูณ์ ขอ ป.ช. 
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ชั Zนตราเบญจมาภรณ์มงกฎุไทย (บ.ม.) 
(๑) มอีายรุาชการไมน้่อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ (ตอ้งเริ*มจา้งก่อนวนัที* ๖ ตุลาคม ๒๕50) 
(๒) เป็นพนกังานราชการในกลุม่งานบรกิารและกลุม่งานเทคนิค 

 
การรบัและส่งคืนเครื9องราชอิสริยาภรณ์ 

 
การรบัเครื6องราชอิสริยาภรณ์ แบง่ออกเป็น ๒ กรณี คือ 
 1. การรบัเครื*องราชอิสรยิาภรณ์ชั Iนสายสะพาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้ารบั
พระราชทาน จากผูแ้ทนพระองค ์ณ ศาลาดุสดิาลยั สวนจติรลดา ประมาณปลายเดอืนมนีาคม ถงึตน้
เดอืนพฤษภาคมของปี ต่อจากปีที*มรีายชื*อประกาศในราชกจิจานุเบกษา เช่น มรีายชื*อประกาศใน
ร า ช กิ จ จ า นุ เ บ ก ษ า  
เมื*อวนัที* ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๘ จะเขา้เฝ้ารบัพระราชทานในเดอืนมนีาคม ๒๕๔๙ ถึง พฤษภาคม 
๒๕๔๙ 
 2. การรบัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ ชั Iนตํ*ากว่าสายสะพาย สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีจะ
จดัสรรใหผู้ท้ี*ไดร้บัพระราชทานหลงัจากมรีายชื*อในราชกจิจานุเบกษาแลว้ประมาณ ๒ ปี โดยจดัสรร
เป็นอตัราสว่น นอกจากเหรยีญจกัรพรรดมิาลา (ร.จ.พ.) ไดร้บัเตม็จาํนวน และไมต่อ้งสง่คนื สามารถ
เกบ็ไวใ้หท้ายาทต่อไปได ้
 a. การรบัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ ชั Iนตํ*ากว่าสายสะพาย สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
จะแจง้กําหนดใหไ้ปรบัที*สาํนกักษาปณ์ (หรอืตามที*สลค.กําหนด) เมื*อรบัเครื*องราชฯ แลว้นํามาจ่าย
ใหแ้ก่ผูท้ี*ไดร้บัพระราชทาน ในปีนั Iน ๆ เป็นอตัราสว่นหรอืจะเกบ็ไวเ้ป็นกองกลาง เพื*อใหข้า้ราชการ
ใ น สั ง กั ด ยื ม ป ร ะ ดั บ 
ในงานพระราชพธิจีา่ยเครื*องราชฯ ดงักลา่วใหผู้ใ้ดไปตอ้งทาํบญัชรีายชื*อใหผู้ท้ี*รบัไปลงลายมอืชื*อรบั
ตามแบบฟอรม์ (คร.๑) ที*สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรกีําหนด จาํนวน ๒ ฉบบั แลว้จดัสง่ใหส้าํนกั
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน ๑ ฉบบั และหน่วยงานตน้สงักดัเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน ๑ 
ฉบบั 
 b. การส่งคนื เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ให้สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีหลงัจากได้รบั
เครื*องราชอิสริยาภรณ์  ตระกูลเดียวกันสูงขึIน ผู้รบัผิดชอบเกี*ยวกับเครื*องราชฯ ต้องแจ้งให้
ขา้ราชการในสงักดัสง่คนืเครื*องราชฯ ชั Iนรอง แลว้รวบรวมจดัทาํบญัชรีายละเอยีดของผูท้ี*สง่คนื และ
ร ะ บุ ชั I น ต ร า 
เครื*องราชฯ ตามแบบฟอรม์ ทฐ.๓  
 
การรบัเครื6องราชอิสริยาภรณ์ชั Zนตํ6ากว่าสายสะพาย 
 ขา้ราชการที*ไดร้บัพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชั Iนตํ*ากว่าสายสะพาย เมื*อหน่วยงาน
เสนอขอพระราชทานฯ ให้กับข้าราชการในสังกัดที*มีคุณสมบัติครบถ้วน สํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรจีะประกาศรายชื*อผู้ที*ได้รบัพระราชทาน เมื*อวนัที* 28 กรกฎาคม ของปีที*เสนอขอ
พระราชทานและนําประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
 - ประกาศรายชื*อในราชกจิจานุเบกษาแลว้ สาํนักอาลกัษณ์และเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ 
จะแจง้กาํหนดใหห้น่วยงานต่างๆ รบัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ประจาํปี ๒๕๔๗ ประมาณเดอืนสงิหาคม 
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๒๕๔๙ เป็นอตัราสว่น สาํหรบัเหรยีญจกัรพรรดมิาลา (ร.จ.พ.) ไดร้บัเตม็จาํนวนตามสทิธแิละไมต่อ้ง
สง่คนื 
 - รบัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์มาแลว้ หน่วยงานตอ้งรวบรวมรายชื*อของขา้ราชการที*ไดร้บั
เหรยีญจกัรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ลงลายมือชื*อในแบบฟอร์มขอรบัเครื*องราชฯ (คร.๑) ที*สํานัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรกีําหนด จํานวน ๒ ชุด แลว้ส่งใหส้ํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีํานวน ๑ 
ชุด เกบ็ไวท้ี*หน่วยงานตน้สงักดัเพื*อเป็นหลกัฐาน จํานวน ๑ ชุด ส่วน เครื*องราชฯ ที*จดัสรรใหเ้ป็น
อัตราส่วนจะมอบให้ข้าราชการในสงักัดหรือเก็บไว้สํารองเป็นกองกลาง เพื*อให้ข้าราชการใน
หน่วยงานขอยมืประดบัเมื*อมงีานพระราชพธิต่ีางๆ กไ็ด ้
 
 - การรบัใบประกาศเครื*องราชอสิรยิาภรณ์  ผูท้ี*มรีายชื*อประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
จะได้รบัใบประกาศกํากบัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ทุกคน จะทยอยจ่ายให้ เมื*อสํานักอาลกัษณ์และ 
เครื*องราชฯ เขยีนในใบประกาศเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ดงักล่าวเรยีบรอ้ยแล้วหลงัจากที*ประกาศ
ร า ย ชื* อ 
ในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ประมาณ ๔-๕ ปี 

 

การส่งคืนเครื9องราชอิสริยาภรณ์ 
 เครื*องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื*องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ*งพระมหากษัตริย์ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื*อเป็นบําเหน็จความชอบและเครื*องหมายเชดิชูเกยีรตยิศอย่าง
สู งยิ* งแ ก่ ผู้ ได้ ร ับพ ระราชท าน  ดังนั Iน  เมื* อท รงพ ระกรุณ าโป รด เกล้ าฯ  พระราชท าน
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่บุคคลใดแลว้ บุคคลนั Iนยอ่มมหีน้าที*ในการธาํรงไวซ้ึ*งคณุงามความดแีละ
คุณค่าแห่งเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ นอกจากนั Iนยงัตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายที*บญัญตัิ
ใหผู้ไ้ดร้บัพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ตอ้งสง่คนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์   ในกรณีต่างๆ หาก
ไม่สามารถส่งคนืเครื*องราช อสิรยิาภรณ์ไดด้ว้ยประการใดๆ จะตอ้งใชร้าคาเครื*องราชอสิรยิาภรณ์
ตามที*ทางราชการกาํหนด 
 1.  กรณีที6ต้องส่งคืนเครื6องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมาย 
 การส่งคนืเครื*องราชอิสรยิาภรณ์ตระกูลต่างๆ (ยกเว้นเครื*องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็น 
มงคลยิ*งราชมติราภรณ์) กฎหมายบญัญัตกิารที*ต้องส่งคนืไว ้ซึ*งสรุปโดยรวมได้เป็น ๓ กรณี คอื  
กรณีวายชนม ์กรณีไดร้บัพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชั IนสงูขึIน และกรณีทรงพระกรณุาโปรด
เกลา้ฯ ใหเ้รยีกคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ 
 ๑.๑ กรณีวายชนม ์
 กฏหมายเครื*องราชอิสริยาภรณ์หลายฉบับ โดยเฉพาะเครื*องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกลา้ 
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที*เชดิชยูิ*งชา้งเผอืก และเครื*องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิ*งมงกุฏ
ไ ท ย 
ไดบ้ญัญตัใิหเ้มื*อผูไ้ดร้บัพระราชทานวายชนมใ์หผู้ร้บัมรดกจะตอ้งสง่คนืภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัที*ผู้
ไดร้บัพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์นั Iนวายชนม ์
  กรณีผู้ได้รบัพระราชทานเครื*องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที*สรรเสรญิยิ*งดเิรกคุณา
ภ ร ณ์ 
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วายชนม์ หากผู้วายชนม์ได้รบัพระราชทานชั Iนตราเดยีว ทายาทของผู้ได้รบัพระราชทานไม่ต้อง
ส่งคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ดงักล่าว เนื*องจากตามพระราชบญัญตัเิครื*องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที*
สรรเสรญิยิ*งดเิรกคณุาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔ มไิดบ้ญัญตัใิหต้อ้งสง่คนื 
 ๑.๒  กรณีได้รบัพระราชทานเครื6องราชอิสริยาภรณ์ชั ZนสงูขึZน 
 เค รื* อ ง ราช อิ ส ริย าภ รณ์ ที* มี ก ฎ ห ม ายบัญ ญั ติ ให้ ผู้ ได้ ร ับ พ ระราชท าน
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชั IนสงูขึIนตอ้งสง่คนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชั Iนรอง เช่น เครื*องราชอสิรยิาภรณ์
จุลจอมเกลา้ เครื6องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที6เชิดชูยิ6งช้างเผือก เครื6องราชอิสริยาภรณ์อนัมี
เกียรติยศยิ6งมงกฎุไทย และเครื*องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที*สรรเสรญิยิ*งดเิรกคุณาภรณ์หากไดร้บั
พระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชั IนสงูขึIนในตระกูลใดตอ้งสง่คนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชั Iนรองใน
ต ร ะ กู ล นั I น  เ ช่ น  
ผูท้ี*ไดร้บัพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชั Iน ต.ม. และ ต.ช. ต่อมาไดร้บัพระราชทานชั Iน ท.ม.  
บุคคลนั Iนมหีน้าที*ตอ้งสง่คนืชั Iน ต.ม. ซึ*งเป็นชั Iนรองของชั Iน ท.ม. และเมื*อไดร้บัพระราชทานชั Iน ท.ช. 
บุคคลนั Iนตอ้งสง่คนืชั Iน ต.ช. ซึ*งเป็นชั Iนรองของชั Iน ท.ช. 
 
 
 ๑.๓  กรณีทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ให้เรียกคืนเครื6องราชอิสริยาภรณ์ 
  การเรยีกคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ หมายความว่า การดําเนินการถอนชื*อผูไ้ดร้บั
พระราชทานเครื*องราชอิสรยิาภรณ์ออกจากรายชื*อผู้ได้รบัพระราชทานเครื*องราชอิสรยิาภรณ์ 
 ตามประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ีและเรยีกคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ รวมทั Iงประกาศนียบตัรกาํกบั
เครื*องราชอสิริยาภรณ์คนืดว้ย 
  เมื*อปรากฏเหตุตามข้อ ๗  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทาน          พระบรมราชานุญาตเรยีกคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นหน้าที*
ของส่วนราชการตน้สงักดั            หรอืส่วนราชการที*เสนอขอพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์
หรือหน่วยงานที*เกี*ยวข้องที*จะต้องดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานและประวตัิการได้รบั
พระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ของผูน้ั Iนส่งเรื*องไปยงั สาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพื*อเสนอ
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  เ มื* อ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี พิ จ า ร ณ า 
เหน็ชอบแลว้        
 สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะส่งเรื*องไปยงัสํานักราชเลขาธกิาร เพื*อนําความ
กราบบงัคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรยีกคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ต่อไป 
เมื*อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้รยีกคนื และสาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรนํีาลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ส่วนราชการต้นสงักดัของผู้ได้รบัพระราชทานเครื*องราชอิสรยิาภรณ์หรอื
หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งดาํเนินการเรยีกเครื*องราชอสิรยิาภรณ์คนืโดยพลนั 
 
 2. การส่งคืนเครื6องราชอิสริยาภรณ์กรณีอื6น ๆ  
 ผูไ้ดร้บัพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*มคีวามประสงคส์ง่คนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์  
โดยไม่ใช่กรณีที*ต้องส่งคืนตามกฏหมาย เช่น กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือพ้นจาก
ตํ า แ ห น่ ง  ห รื อ 
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ไม่ประสงค ์จะเกบ็ไวเ้นื*องจากไม่ไดใ้ชป้ระดบัแลว้ สามารถส่งคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ได ้ทั Iงโดย
การสง่คนืผา่นหน่วยงานตน้สงักดั และการสง่คนืโดยตรงที*สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
 

3. การตรวจสอบเครื6องราชอิสริยาภรณ์ที6จะรบัคืน 
 สาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะพจิารณารบัคนืเฉพาะเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*มสีภาพ 
ที*สมบูรณ์เท่านั Iน หากเป็นกรณีเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชาํรุดหรอืเสยีหายตามสภาพอนัเกดิจากการ
ใ ช ้
เพียงเล็กน้อย เช่น ลงยาสีแตกหรือกะเทาะหรือสึกหรอส่วนหนึ* งส่วนใด สํานักเลขาธิการ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต ร ี
อาจพิจารณารับคืนได้ ทั IงนีI  จะไม่รับคืนเครื*องราชอิสริยาภรณ์ที*ไม่ครบตามลักษณะหรือ
องคป์ระกอบของเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*กฏหมายเครื*องราชอสิรยิาภรณ์แต่ละตระกลูบญัญตัไิว ้
      กรณีเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*จะสง่คนืมอีงคป์ระกอบไมค่รบถว้น เนื*องจากบางสว่นของ
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์สญูหาย ผูไ้ดร้บัพระราชทานหรอืส่วนราชการตน้สงักดัของผูน้ั Iนสามารถทํา
หนงัสอืถงึสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีแจง้ความประสงคข์อใหพ้จิารณาดาํเนินการซ่อม (จดัสรา้ง
ส่ ว น ที* 
สญูหาย) ไดโ้ดยใหร้ะบุดว้ยว่าผูไ้ดร้บัพระราชทานจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย และเมื*อสาํนักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรสี่งใหส้าํนักกษาปณ์ กรมธนารกัษ์ หรอื องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ ดําเนินการ
ซ่อมเรยีบรอ้ยแลว้จะแจง้ใหผู้ท้ี*ไดร้บัพระราชทานไปชาํระราคาค่าซ่อมแซมและจะดาํเนินการรบัคนื
ต่อไป 
 กรณีที*สว่นราชการรบัคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์จากผูไ้ดร้บัพระราชทานหรอืทายาทของ 
ผู้ได้รบัพระราชทาน ขอให้ตรวจสอบความแท้จริงของเครื*องราชอิสริยาภรณ์ในเบืIองต้นว่ามี
สญัลกัษณ์ของผูผ้ลติเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*ตวัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์หรอืไม่ ทั IงนีI ในอดตีสํานัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้า้งใหเ้อกชนที*มฝีีมอืในดา้นนีIเป็นผูส้รา้ง เชน่ รา้น ท.ประดษิฐ ์ไทยนคร 
ธรีะชยัการช่าง  ประเสรฐิศลิป์ รตันกาญจน์   สหศลิป์ สมัพนัธ์อาภรณ์ แสงมณี เฮงหล ีเป็นต้น 
นอกจากนีIใหพ้จิารณาวสัดุที*ใชส้รา้ง นํIาหนัก ส ีและขนาดของเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ดว้ย ปจัจุบนั
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีดัสรา้งจะมอีกัษรยอ่ “สลค” และเลข พ.ศ. ที*
ผลติอยู่ที*ดา้นหลงัของเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ อย่างไรกต็าม หากส่วนราชการใดมขีอ้สงสยัในเรื*อง
ความแท้จริงของเครื*องราชอิสริยาภรณ์ที*จะรับคืนติดต่อสอบถามได้ที*สํานักอาลักษณ์และ
เ ค รื* อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์  สํ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  แ ล ะ ค ว ร 
ตดิชื*อของผูไ้ดร้บัพระราชทานไวก้บัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*สง่คนืดว้ย 
 
 4. วิธีการส่งคืนเครื6องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๔.๑  การส่งคนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์หรอืชดใช้ราคาแทนเครื*องราชอสิรยิาภรณ์โดย
ผา่นสว่น 
ราชการตน้สงักดัใหด้าํเนินการดงันีI 
 (1) ใหส้ว่นราชการตน้สงักดัทาํหนงัสอืถงึสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรโีดยมบีญัช ี
แนบทา้ยซึ*งระบุรายละเอยีดเกี*ยวกบัคํานําหน้าชื*อ ชื*อตวั และชื*อสกุลของผูไ้ดร้บัพระราชทาน ชั Iน
ตราเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*สง่คนื หรอืในกรณีที*ชดใชร้าคาใหร้ะบุชั Iนตราเครื*องราชอสิรยิาภรณ์และ
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จาํนวนเงนิชดใชด้ว้ยและนําหนงัสอื มาพรอ้มกบัเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ที*จะสง่คนืหรอืเงนิชดใชร้าคา
เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ไปที*สาํนกัอาลกัษณ์และเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
ทาํเนียบรฐับาล 
 (2) เมื*อเจา้หน้าที*ของสาํนักอาลกัษณ์และเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ตรวจสอบชั Iนตรา 
จํานวนและความแท้จรงิของเครื*องราชอสิรยิาภรณ์หรอืตรวจสอบจํานวนเงนิชดใช้กบัราคาชดใช้
เครื*องราชอิสรยิาภรณ์ครบถ้วนแล้ว จะออกใบรบัคืนเครื*องราชอิสรยิาภรณ์หรอืใบเสร็จรบัเงนิ  
แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่สว่นราชการที*สง่คนืเครื*องราชอสิรยิาภรณ์เพื*อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานในการสง่คนื 
 ๔.๒  การส่งคืนหรือชดใช้ราคาเครื*องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตนเองหรือทายาทให้
ดาํเนินการดงันีI 
 (๑) ใหผู้ไ้ดร้บัพระราชทานหรอืทายาททําหนังสอืถงึสาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี 
(กรณีไมไ่ดท้าํหนงัสอื สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัเตรยีมเอกสารใหก้รอกรายละเอยีดในการ
ส่ งคืน ใน แบบ  ทฐ . พ ร้อม นํ า เค รื* อ งราชอิส ริย าภ รณ์ ที* จ ะต้ อ งส่ งคืน ห รือชด ใช้ ราค า
เครื*องราชอิสริยาภรณ์ไปที*สํานักอาลักษณ์  และเครื*องราชอิสริยาภรณ์  สํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ีทาํเนียบรฐับาล 
 (๒) เมื*อเจา้หน้าที*ของสาํนักอาลกัษณ์และเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ตรวจสอบชั Iนตรา 
จํานวน และความแทจ้รงิของเครื*องราชอสิรยิาภรณ์หรอืตรวจสอบจํานวนเงนิชดใชก้บัราคาชดใช้
เครื*องราชอิสรยิาภรณ์ครบถ้วนแล้ว จะออกใบรบัคืนเครื*องราชอิสรยิาภรณ์หรอืใบเสร็จรบัเงนิ 
แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัพระราชทานหรอืทายาทเพื*อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานในการสง่คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งคืนเครื6องราชอิสริยาภรณ์ 

เมื6อได้รบัพระราชทาน ชั Zนตราที6ต้องส่งคืน 
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ท.ช. ต.ช. 

ชั Zนสายสะพาย 
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ป.ม. ท.ม. 
ป.ช. ท.ช. 
ม.ว.ม. ป.ม. 
ม.ป.ช. ป.ช. 

 
หน่วยงาน / สถานที6รบัคืนเครื6องราชอิสริยาภรณ์ 
 1.  กลุ่มงานเครื*องราชอิสรยิาภรณ์ สํานักอาลกัษณ์และเครื*องราชอิสรยิาภรณ์ สํานัก
เลขาธิการคณะรฐัมนตร ีในทําเนียบรฐับาล ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
( อ า ค า ร เ ดิ ม )  
โทร. 0 2280 900 ต่อ 424 โทรสาร 0 2280 9072 
 2.  หน่วยงานต้นสงักดัของผูไ้ดร้บัพระราชทานเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ โดยเมื*อหน่วยงาน
ได้รบัคืนเครื*องราชอิสริยาภรณ์  จากบุคคลในสังกัดแล้วต้องรวบรวมนําส่งสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ีตาม ขอ้ 1 
 
วิธีการเกบ็รกัษา 
 1. เครื*องราชอสิรยิาภรณ์เป็นของสูง ควรเกบ็รกัษาไวใ้นที*สูง เหมาะสมควรแก่การเคารพ
บูชา เป็นการแสดงความจงรกัภกัด ีน้อมราํลกึในพระมหากรุณาธคิุณพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  
ผูพ้ระราชทาน จะเป็นมงคลสงูสดุ ก่อใหเ้กดิความสขุความเจรญิแก่ตนเองและครอบครวั 
 2. ควรเกบ็ในที*ปลอดภยั ป้องกนัการสญูหาย 
 3. ภายหลงัการใชป้ระดบัแต่ละครั Iง ควรใชผ้า้สะอาด นุ่ม ทาํความสะอาดเบา ๆ และหอ่ดว้ย
กระดาษแกว้ ใหม้ดิชดิ นําไปใสก่ลอ่ง ปิดฝาใหส้นิทป้องกนัฝุน่ละออง และไมใ่หก้ระทบกบัอากาศ 
 4. ไม่ควรเกบ็ในสถานที*ที*มแีดดส่องตลอดเวลา หรอืมไีฟรอ้นแรง และต้องไม่อบัชืIน ปกติ
มกัจะเกบ็ไวใ้นอุณหภมูหิอ้ง แต่ถา้เป็นหอ้งปรบัอากาศจะดทีี*สดุ 
 5. ดวงตรา ดารา และเหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ อาจเสื*อมสภาพไดจ้ากความไม่บรสิุทธิ uของ
อากาศ ฝุน่ละออง ก๊าซเสยีชนิดต่าง ๆ ถา้เกบ็ไวใ้นตูนิ้รภยั หรอืตูเ้หลก็ ควรห่อใหม้ดิชดิตามขอ้ ๓ 
เพราะสทีี*ใชพ้น่         หรอืทาตูเ้หลก็ จะทาํปฏกิริยิากบัโลหะเงนิ จะทาํใหเ้งนิดาํ 
 6. ไม่ควรใช้สารกนัแมลงชนิดต่าง ๆ เนื*องจากเมื*อสารระเหยออกมา จะทําปฏิกิรยิากบั
โลหะเงนิ            และสว่นที*กะไหล่ทอง ในเครื*องหมายแพรปกัดิIนเงนิ ดิIนทอง ทาํใหเ้ปลี*ยนเป็นสี
ดาํได ้
 7. สายสะพายและแพรแถบทอด้วยด้ายและใยไหม ควรเกบ็ในที*ไม่รอ้น ไม่อบัชืIน เพราะ
ความรอ้นและความชืIนจะทําใหเ้นืIอผา้ ยดืขยาย และหดตวัอยู่ตลอดเวลา จะทําใหเ้นืIอผา้แหง้แขง็
กรอบ ถา้มคีวามชืIนทาํใหเ้นืIอผา้ยุย่เปื*อย อาจเกดิเชืIอรา และรอยดา่ง อายกุารใชง้าน จะสั Iน 
 8. แสงสวา่งเป็นอนัตรายต่อสขีองผา้ สายสะพายและแพรแถบ แสงจะทาํใหส้ขีองเสืIอผา้ซดี
เรว็ควรเกบ็ในตูท้บึแสง ในหอ้งปรบัอากาศไดก้จ็ะด ี
 9. ผ้าสายสะพายควรเก็บโดยวธิีม้วนเป็นวงกลม ผ้าจะได้ไม่ยบั หรอืเก็บโดยวธิีวางไว้
ตามยาว การเกบ็โดยวธิพีบัซอ้นกนั จะทําใหเ้กดิรอยพบั จะเกดิรอยด่าง สซีดีตามแนวของรอยพบั
นั Iน 
 10. เมื*อเกบ็ไวโ้ดยมไิดนํ้ามาประดบัเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบบา้งเป็นครั Iงคราว 
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ข้อควรระวงัในการประดบัเครื6องราชอิสริยาภรณ์ 

1. ก่อนจบัตอ้งเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ ตอ้งแน่ใจวา่มอืของทา่นสะอาด 
2. หลกีเลี*ยงการจดัต้องตวัเหรยีญโดยตรง เพราะนิIวมอืมคีราบเหงื*อจะทําใหเ้ป็นรอยด่าง  

เกดิคราบสกปรก ในเวลาต่อมา 
3. การจบัต้องเหรยีญ ดวงตรา ดารา ควรจบัที*ขอบนอกของเหรยีญให้กระชบัและมั *นคง

ป้องกนั       การตกหล่น โดยใชนิ้Iวหวัแมม่อื นิIวชีI นิIวกลางและนิIวนางประคอง หรอืจะจบัที*บรเิวณ
หู ห้ อ ย ข อ ง แ พ ร 
แถบเหรยีญ กไ็ด ้ถา้เป็นดวงตรา ดวงดารา ควรจบัที*ขอบนอก ดงักล่าวแลว้ยกขึIนวางบนฝา่มอือกี
ขา้งหนึ*งป้องกนัการพลดัหลน่ 

4. ถา้เป็นไดไ้ปควรสวมถุงมอื เพื*อป้องกนัคราบเหงื*อที*จะทาํใหเ้กดิรอยคราบสกปรก 
5. ระวงัการกระทบกระแทกกบัของแขง็ หรอืตกหลน่ จะทาํใหส้ว่นที*ลงยากะเทาะ เหรยีญจะ

บุบชาํรดุ 
6. ขณะสวมสายสะพาย ควรระมดัระวงัการนั *ง การยนื เพราะดวงตรา ดวงหอ้ยสายสะพาย

จะกระทบกระแทกกบัของแขง็ หรอืเกี*ยวกบัสิ*งของขา้งเคยีง 
7. ควรแน่ใจวา่สปรงิขอเกี*ยวดวงตรายงัแขง็แรงด ีจะไดไ้มเ่กดิปญัหาขณะใชป้ระดบั 
8. เมื*อสอดกา้นเสยีบของดวงดาราเขา้กบัตวัหนอนแลว้ ควรตรวจดวูา่ไดส้อดสว่นปลายของ 

กา้นเสยีบเขา้ “ขอเกี*ยว” ใหม้ั *นคงดแีลว้ 
9. เครื*องราชอสิรยิาภรณ์ชั Iนสายสะพาย ควรเยบ็ตรงีดวงตราหอ้ยสายสะพายกบัสายสะพาย  

เพื*อป้องกนัการชาํรดุ หรอืตกสญูหาย 
10.  สายสะพายเครื*องราชอสิรยิาภรณ์ ควรปรบัความยาวใหไ้ดพ้อเหมาะกบัความสงูของ

แต่ละบุคคล 
 
วิธีทาํความสะอาดเครื6องราชอิสริยาภรณ์ 

โดยปกตถิา้ไดเ้กบ็รกัษาอย่างถูกวธิแีลว้ ดวงตรา และเหรยีญต่าง ๆ จะคงสภาพอยู่ไดน้าน 
แต่ถ้าเกิดเป็นรอยด่างดํา ไม่สวยนิยมใช้ผงขดัเงนิกับแปรงขนอ่อนนิ*ม ๆ ไม่ควรใช้ผงขดัหรอื
ผงซกัฟอก เพราะจะทําใหเ้ป็นรอยขดีข่วน บนหน้าเหรยีญ ผงขดัทองเหลอืง ไม่ควรใชเ้พราะจะทําให้
ล ว ด ล า ย ล บ เ ลื อ น  ไ ซ ย า ไ น ด ์ 
ทาํใหเ้งนิขาวดแีต่จะเกดิปฏกิรยิาแรงเกนิไป และเป็นอนัตรายแก่ผูใ้ช ้ 

 
หมายเหตุ การแกไ้ขรายชื*อจากราชกจิจานุเบกษาที*ประกาศแลว้ รายการเปลี*ยนแปลงตอ้งเกดิขึIน
ก่ อ น  
5 ธ.ค. ของแต่ละปี ถา้หลงัจากนีIจะเปลี*ยนไมไ่ด ้
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ดารา ม.ป.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 
ดารา ม.ว.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ม.ป.ช.เยื<องไป
ทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ
ประดบัที%หน้าบา่เสื<อเบื<องซา้ย (ไมส่วมสายสะพาย) 

ดวงตรา ม.ป.ช. หอ้ยกบัสายสะพาย สะพายบา่ซา้ยเฉยีงลง
ทางขวา 

ดารา ม.ป.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ม.ว.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ม.ป.ช.เยื<องไป
ทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปก
กระเป๋า 

ดารา ม.ป.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ม.ว.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ม.ป.ช.เยื<องไป
ทางซา้ย  

เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปก
กระเป๋า (ไมส่วมสายสะพาย) 

ดวงตรา ม.ป.ช. หอ้ยกบัสายสะพาย สะพายบา่ซา้ยเฉยีงลง
ทางขวา 
ดารา ม.ป.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 
ดารา ม.ว.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ม.ป.ช.เยื<องไป
ทางซา้ย  

เหรียญราชอิสริยาภรณ์  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ
ระดบัที%หน้าบา่เสื<อเบื<องซา้ย 

ชั Jนสายสะพาย ประกอบด้วย ชั Jน ม.ป.ช. ,ม.ว.ม. ,ป.ช. และ ป.ม. 
 

• ม.ป.ช. กบั ม.ว.ม. บรุษุ  
  

                    
 
    เครื.องแบบครึ.งยศ                  เครื.องแบบเตม็ยศ 
 
 
 
 
 

• ม.ป.ช. กบั ม.ว.ม. สตรี 
 

                 
  
    เครื.องแบบครึ.งยศ                  เครื.องแบบเตม็ยศ 
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ดารา ม.ว.ม.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ช.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ม.ว.ม.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปก
กระเป๋า 

ดวงตรา ม.ว.ม.  หอ้ยกบัสายสะพาย สะพายบา่ซา้ยเฉยีงลง
ทางขวา 

ดารา ม.ว.ม.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ช.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ม.ว.ม.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปก
กระเป๋า 

ดารา ม.ว.ม.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 
ดารา ป.ช.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ม.ว.ม.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ
ประดบัที%หน้าบา่เสื<อเบื<องซา้ย 

ดวงตรา ม.ว.ม. หอ้ยกบัสายสะพาย สะพายบา่ซา้ยเฉยีงลง
ทางขวา 
ดารา ม.ว.ม.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 
ดารา ป.ช.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ม.ว.ม.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ
ระดบัที%หน้าบา่เสื<อเบื<องซา้ย 

• ม.ว.ม. กบั ป.ช. บรุษุ  
  

                     
 
    เครื.องแบบครึ.งยศ                  เครื.องแบบเตม็ยศ 
 
 
 
 
 

• ม.ว.ม. กบั ป.ช. สตรี 
 

                    
  
    เครื.องแบบครึ.งยศ                   เครื.องแบบเตม็ยศ 
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ดวงตรา ป.ช. หอ้ยกบัสายสะพาย สะพายบา่ขวาเฉยีงลง
ทางซา้ย 
ดารา ป.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ป.ช.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปก
กระเป๋า 

 

ดารา ป.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 
ดารา ป.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ป.ช.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ 
ประดบัที%หน้าบา่เสื<อเบื<องซา้ย (ไมส่วมสายสะพาย) 

ดวงตรา ป.ช. หอ้ยกบัสายสะพาย สะพายบา่ขวาเฉยีงลง
ทางซา้ย 

ดารา ป.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 
ดารา ป.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ป.ช.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ 
ประดบัที%หน้าบา่เสื<อเบื<องซา้ย 

• ป.ช. กบั ป.ม. บรุษุ  
  

                    
 
    เครื.องแบบครึ.งยศ                  เครื.องแบบเตม็ยศ 
ดารา ป.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ป.ช.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
(ไมส่วมสายสะพาย) 
 

• ป.ช. กบั ป.ม. สตรี 

                    
  
    เครื.องแบบครึ.งยศ                   เครื.องแบบเตม็ยศ 
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ดวงตรา ป.ม. หอ้ยกบัสายสะพาย สะพายบา่ขวาเฉยีงลงซา้ย 
ดวงตรา ท.ช.  หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก
ระหวา่งตะขอตวัลา่งกบัดมุเมด็แรก 
ดารา ป.ม.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ช.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ป.ม.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปก
กระเป๋า 

ดวงตรา ท.ช. หอ้ยกบัแพรแถบ ผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัที%
หน้าบา่เสื<อ เบื<องซา้ย 
ดารา ป.ม.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 
ดารา ท.ช.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ป.ม.เยื<องไปทางซา้ย  

เหรียญราชอิสริยาภรณ์  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ 
ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดวงตรา ท.ช. เยื<องไปทางซา้ย 

ดวงตรา ป.ม.  หอ้ยกบัสายสะพาย สะพายบา่ขาวเฉยีงลงซา้ย 
ดวงตรา ท.ช.  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัที%
หน้าบา่เสื<อ เบื<องซา้ย 
ดารา ป.ม.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 

ดารา ท.ช.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ป.ม.เยื<องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ 
ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดวงตรา ท.ช. เยื<องไปทางซา้ย 

• ป.ม. กบั ท.ช. บรุษุ 
  

                    
    เครื.องแบบครึ.งยศ                  เครื.องแบบเตม็ยศ 
ดวงตรา ท.ช. หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหวา่ง 
ตะขอตวัลา่งกบัดมุเมด็แรก 
ดารา ป.ม.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ช.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ป.ม.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
 
 

• ป.ม. กบั ท.ช. สตรี 

               
     เครื.องแบบครึ.งยศ                   เครื.องแบบเตม็ยศ 
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ดวงตรา ท.ช. หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก
ระหวา่งตะขอตวัลา่งกบัดมุเมด็แรก 

ดวงตรา ท.ม. หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจาก
รงัดมุเมด็ที%สอง โดยใหอ้ยูใ่ตด้มุ 
ดารา ท.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ท.ช.เยื<องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปก
กระเป๋า 

ดวงตรา ท.ช. หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัที%
หน้าบา่เสื<อเบื<องซา้ย 

ดวงตรา ท.ม. หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัใน
ระดบัตํ%ากวา่ดวงตรา ท.ช.เยื<องไปทางซา้ย  
ดารา ท.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 
ดารา ท.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ท.ช.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ
ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดวงตรา ท.ม. เยื<องไปทางซา้ย 

(เหมอืนเตม็ยศ) 

ดวงตรา ท.ช. หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัที%
หน้าบา่เสื<อเบื<องซา้ย 

ดวงตรา ท.ม. หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัใน
ระดบัตํ%ากวา่ดวงตรา ท.ช.เยื<องไปทางซา้ย 
ดารา ท.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ย 
ดารา ท.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ท.ช.เยื<องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ
ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดวงตรา ท.ม.เยื<องไปทางซา้ย 

ชั Zนตํ6ากว่าสายสะพาย ท.ช. กบั ท.ม. บรุษุ  
 

                   
    เครื.องแบบครึ.งยศ                  เครื.องแบบเตม็ยศ 
ดวงตรา ท.ช. หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอแพรแถบลอดออกระหวา่ง 
ตะขอตวัลา่งกบัดมุเมด็แรก 
ดวงตรา ท.ม. หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดจากรงัดมุเมด็ที% 
สองโดยใหอ้ยูใ่ตด้มุ 

ดารา ท.ช.  ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ม.  ประดบัในระดบัตํ%ากวา่ดารา ท.ช.เยื<องไปทางซา้ย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดบัที%อกเสื<อเบื<องซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
(เหมอืนเตม็ยศ) 

• ท.ช. กบั ท.ม. สตรี 

                    
     เครื.องแบบครึ.งยศ                   เครื.องแบบเตม็ยศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘ - 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



- ๒๙ - 
 

 

 

 

 
 

 



ตัวอย'างการประดับเครื่องหมายอินทรธนู (บ'าแขง็) ตามระบบจำแนก
ตำแหน'งใหม' ของเครื่องแบบพิธีการของขEาราชการ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
1. ประเภทตำแหน/งวิชาการ 

1.1 ระดับปฏิบัติการ (บ0า 3 ดอก) 
1.2 ระดับชำนาญการ (บ0าช้ันพิเศษเดิม) 
1.3 ระดับชำนาญการพิเศษ (บ0าช้ันพิเศษเดิม) 
1.4 ระดับเช่ียวชาญ (บ0าช้ันพิเศษแบบใหม0) 
1.5 ระดับทรงคุณวุฒิ (บ0าช้ันพิเศษแบบใหม0) 

2. ประเภทตำแหน/งท่ัวไป 
2.1 ระดับปฏิบัติงาน (บ0า 2 ดอก) 
2.2 ระดับชำนาญงาน (บ0า 3 ดอก) 
2.3 ระดับอาวุโส (บ0าช้ันพิเศษเดิม) 
2.4 ระดับทักษะพิเศษ (บ0าช้ันพิเศษแบบใหม0) 

3. ประเภทตำแหน/งอำนวยการ 
3.1 ระดับตPน (บ0าช้ันพิเศษเดิม) 
3.2 ระดับสูง (บ0าช้ันพิเศษแบบใหม0) 

4. ประเภทตำแหน/งบริหาร 
4.1 ระดับตPน (บ0าช้ันพิเศษแบบใหม0) 
4.2 ระดับสูง (บ0าช้ันพิเศษแบบใหม0) 

 

 

 



 

 

 

ตัวอย'างการติดประดับแพรแถบย'อสำหรับข8าราชการท่ีแต'ง

เคร่ืองแบบ 

ปกติขาว และเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


