
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 
 

โดย  วรพร   อรามรักษ      
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน 
 เครื่องราชอิสริยาภรณที่พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานแก
ขาราชการและลูกจางประจําเปนเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน  
 
ลําดับชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทยและชางเผือก   ตามลําดับจากชั้นตราเริ่มตนไป  
จนถึงชั้นตราสูงสุดมี 16 ชั้นตรา  ดังนี้ 
  1) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 
  2) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.) 
  3) ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) 
  4) ชั้นที่ 6 เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.) 
  5) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 
  6) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.) 
  7) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.) 
  8) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.) 
  9) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.) 
  10) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) 
  11) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.) 
  12) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) 
  13) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 
  14) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) 
  15) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และ 
  16) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) 
 
 



คุณสมบัติของบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 1. เปนผูมีสัญชาติไทย 
 2. เปนผูประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชนดวย
ความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง   และ 
 3. เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตองรับโทษจําคุก    
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด    
ลหุโทษ 
 
ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย 
ระดับตําแหนง เงื่อนไขการขอ ระยะเวลา เครื่องราชอิสริยาภรณ 

(ซี)  (ป) ที่ขอพระราชทาน 
   (ชั้นตรา) 

    
ซี.1 + ซี.2 บรรจุใหมและดํารงตําแหนง 5 บ.ม. 
ซี.2  บรรจุใหมและดํารงตําแหนง 5 บ.ช. 
ซี.3, ซี.4 ดํารงตําแหนงเนื่องจากเลื่อนระดับ เวน 1 ป จ.ม. 
  จากชั้นตรา  
  สุดทาย  
หรือ    
ซี.1+ซี.2+ซี.3 ดํารงตําแหนงตั้งแตเร่ิมบรรจุ 5 จ.ม. 
 และไดเลื่อนระดับสูงขึ้น   
หรือ    
ซี.2+ซี.3 “..............................................” 5 จ.ม. 
หรือ    
ซี.1+ซี.2+ซี.3+
ซี.4 

“.............................................” 5 จ.ม. 

    
ซี.3,ซี.4 บรรจุใหมและดํารงตําแหนง 5 จ.ช. 
หรือ    
ซี.3+ซี.4 ดํารงตําแหนงตั้งแตเร่ิม 5 จ.ช. 
 บรรจุและไดเลื่อนระดับสูงขึ้น   



 
ระดับตําแหนง เงื่อนไขการขอ ระยะเวลา เครื่องราชอิสริยาภรณ 

(ซี)  (ป) ที่ขอพระราชทาน 
   (ชั้นตรา) 

ซี.5, ซี.6 ดํารงตําแหนงเนื่องจากเลื่อนระดับ เวน 1 ป ต.ม. 
  จากชั้นตรา  
  สุดทาย  
หรือ    
ซี.1+ซี.2+ซี.3+ ดํารงตําแหนงตั้งแตเร่ิมบรรจุและ 5 ต.ม. 
ซี.4+ซี5 ไดเลื่อนระดับสูงขึ้น   
หรือ    

 ซี.2+ซี.3+ซี.4+ซี.5 ดํารงตําแหนงตั้งแตเร่ิมบรรจุและ 5 ต.ม. 
 ไดเลื่อนระดับสูงขึ้น   
หรือ    
ซี.3+ซี.4+ซี.5 ดํารงตําแหนงตั้งแตเร่ิมบรรจุและ 5 ต.ม. 
 ไดเลื่อนระดับสูงขึ้น   
หรือ    
ซี.4+ซี.5 “...............................................” 5 ต.ม. 
ซี.5,ซี.6 บรรจุใหมและดํารงตําแหนง 5 ต.ช. 
หรือ    
ซี.5+ซี.6 ดํารงตําแหนงตั้งแตเร่ิมบรรจุและ 5 ต.ช. 
 ไดเลื่อนระดับสูงขึ้น   
ซี.7, ซี.8 ดํารงตําแหนงเนื่องจากเลื่อนระดับ เวน 1 ป ท.ม. 
  จากชั้นตรา  
  สุดทาย  
หรือ    
ซี.3+ซี.4+ซี.5+ ดํารงตําแหนงตั้งแตเร่ิมบรรจุและ 5 ท.ม. 
ซี.6+ซี.7 ไดเลื่อนระดับสูงขึ้น   
หรือ    

 ซี.4+ซี.5+ซี.6+ซี.7 “................................................” 5 ท.ม. 
 
 



 
ระดับตําแหนง เงื่อนไขการขอ ระยะเวลา เครื่องราชอิสริยาภรณ 

(ซี)  (ป) ที่ขอพระราชทาน 
   (ชั้นตรา) 

หรือ    
ซี.5+ซี.6+ซี.7 ดํารงตําแหนงตั้งแตเร่ิมบรรจุและ 5 ท.ม. 
 ไดเลื่อนระดับสูงขึ้น   
หรือ    
ซี.6+ซี.7 “.................................................” 5 ท.ม. 
ซี.7, ซี.8 บรรจุใหมและดํารงตําแหนง 5 ท.ช. 
หรือ    
ซี.7+ซี.8 ดํารงตําแหนงตั้งแตเร่ิมบรรจุและ 5 ท.ช. 
 ไดเลื่อนระดับสูงขึ้น   

 
 
ชั้นสายสะพาย 
ระดับตําแหนง เงื่อนไขการขอ ระยะเวลา เครื่องราชอิสริยาภรณ 

(ซี)  (ป) ที่ขอพระราชทาน 
   (ชั้นตรา) 

ซี.8 1. ไดรับเงินเดือนเต็มข้ัน - ป.ม. 
 2. ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา -  
 3. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 5  
     5 ปบริบูรณ   
 4. ใหขอไดในปกอนปที่จะ -  
    เกษียณอายุราชการ หรือในปที่   
    เกษียณอายุ   
ซี.9 1. ได ท.ช. 3 ป.ม. 
 2. ได ป.ม. 3 ป.ช. 
 3. ได ป.ช. 5 ม.ว.ม. 
 4. ในปที่เกษียณอายุราชการ -  
    ใหขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา   
    แตไมเกิน ป.ช. เวนกรณีลาออก   



 
ชั้นสายสะพาย 
ระดับตําแหนง เงื่อนไขการขอ ระยะเวลา เครื่องราชอิสริยาภรณ 

(ซี)  (ป) ที่ขอพระราชทาน 
   (ชั้นตรา) 

ซี.10 1. เลื่อนไดถึง ป.ม. ทุกป ป.ม. 
 2. ได ป.ม. 3 ป.ช. 
 3. ได ป.ช. 3 ม.ว.ม. 
 4. ได ม.ว.ม. 5 ม.ป.ช. 
 5. ในปที่เกษียณอายุราชการ   
    ใหขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา   
    แตไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก   
ซี.11 1. ได ป.ม. 3 ป.ช. 
 2. ได ป.ช. 3 ม.ว.ม. 
 3. ได ม.ว.ม. 3 ม.ป.ช. 
 4. ในปที่เกษียณอายุราชการ   
    ใหขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา    
    เวนกรณีลาออก   
 
            นอกจากนี้ขาราชการฝายพลเรือนที่รับราชการมาดวยความเรียบรอย  เปนเวลาไมนอยกวา 25 ป  
และตองมิไดเปนขาราชการวิสามัญจะไดรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 การนับเวลาเพื่อขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหนับเวลาราชการทั้งหมดรวมกัน เชน   
นาย ก. ไดรับการบรรจุเปนขาราชการสามัญ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2510 ตอมาได ลาออกจากราชการ 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 และไดบรรจุกลับเขารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2532   จะเสนอขอ         
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาในป 2535 ใหไมไดเนื่องจากมีเวลารับราชการแค 23 ปกวา                
และรับราชการไมครบ 25 ป 
 หากเขารับราชการกอนอายุครบ 18 ปบริบูรณ  ใหนับต้ังแตวันอายุครบ 18 ปบริบูรณ เปนตนไป 
 
 
 
 
 



 
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราใหแกลูกจางประจํา    ตามบัญชีพระราชบัญญัติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
 

   ระยะเวลา เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ตําแหนง อัตราคาจาง เงื่อนไขการขอ (ป) ที่ขอพระราชทาน 

    (ชั้นตรา) 
ลูกจางประจําที่มี ตั้งแตอัตราเงินเดือน ดํารงตําแหนง 8 บ.ม. 
ชื่อและลักษณะ ขั้นต่ําของขาราชการ ตั้งแตเริ่มบรรจุ  กรณีเงินเดือนตั้งแต ซี 6  
งานเปนลูกจาง พลเรือน ระดับ 3 และไดรับคาจาง  ขึ้นไป  ขอ  บ.ช. 
โดยตรง หมวด แตไมถึงขั้นต่ําของ ตั้งแตขั้นต่ําของ   
ฝมือ หรือลูกจาง อัตราเงินเดือน ขาราชการพลเรือน   
ประจําที่มีชื่อและ ขาราชการพลเรือน ระดับ 3   
ลักษณะงาน ระดับ 6 (ขั้น 6,020    
เหมือนขาราชการ บาท แตไมถึงขั้น    
 11,120 บาท)    

“.....................” - บ.ม. 5 บ.ช. 
“.....................” - บ.ช. 5 จ.ม. 
“...................” ต้ังแตอัตราเงินเดือน ไดรับคาจาง เวน 1 ป บ.ช. 

 ข้ันต่ําของขาราชการ ต้ังแตข้ันต่ํา จาก  
 พลเรือน ระดับ 6 ของขาราชการ ชั้นตรา  
 ข้ึนไป พลเรือน ระดับ คร้ังสุดทาย  
  6 ข้ึนไป   
“...................” - ได บ.ช. 5 จ.ม. 
“...................” - ได จ.ม. 5 จ.ช. 

     
  
 ผูที่จะไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวขางตนจะตองปฏิบัติราชการ
ติดตอกันและไดรับคาจางตามที่กําหนดกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอ         
พระราชทานไมนอยกวา  60  วัน  (ภายในวันที่ 6 ตุลาคม  ของปที่ขอพระราชทาน)  หากลูกจางประจําใด 
ไดขอลาออกจากราชการกอนครบ 8 ปบริบูรณ จะนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราช-
อิสริยาภรณใหครบ 8 ปบริบูรณต้ังแตวันที่บรรจุกลับเขารับราชการใหม 



 
รายชื่อ ตําแหนงลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะงานเปนลูกจางโดยตรงหมวดฝมือและสูงกวา  
ไดแก 
 1. ชางไม 
 2. ชางสี 
 3. ชางปูน 
 4. ชางเหล็ก 
 5. ชางทอ 
 6. ชางฝมือโรงงาน 
 7. พนักงานขับรถยนต 
 8. พนักงานขับรถแทรกเตอร 
 9. ผูดูแลเรือนรุกขรังสี 
 10. พนักงานผูชวยผลิตทดลอง 
 11. พนักงานพิมพดีดชั้น 2 
หมวดฝมือพิเศษ  (ระดับตน) 
 1. พนักงานผลิตทดลอง 
 2. พนักงานพิมพดีดชั้น 3 
หมวดฝมือพิเศษ  (ระดับกลาง) 
 1. พนักงานพิมพดีดชั้น 4 
 
รายชื่อ ตําแหนงลูกจางประจําและลักษณะงานเหมือนขาราชการ   ไดแก  
 1. ชางเชื่อม 
 2. ชางประปา 
 3. ชางเครื่องมือกล 
 4. ชางเครื่องยนตชั้น 2 
 5. ชางเครื่องยนตชั้น 1 
 6. ชางไฟฟาชั้น 2 
 7. ชางไฟฟาชั้น 1 
 8. ชางภาพ 
 9. ชางศิลป 
 10. พนักงานอัดสําเนา 



 11. พนักงานหองทดลองชั้น 1 
 12. พนักงานธุรการชั้น 1 - ชั้น 3 
 13. พนักงานพัสดุ ชั้น 1 - ชั้น 3 
 14. พนักงานโสตทัศนศึกษา 
 15. อาจารยผูสอน 
 16. เสมียน 
การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองสงเครื่องราชอิสริยาภรณคืนในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
 1. เมื่อทรงเรียกคืน  ตองคืนพรอมประกาศนียบัตร 
 2. เมื่อไดรับพระราชทานชั้นสูงขึ้น ตองสงคืนชั้นรอง แตไมตองคืนประกาศนียบัตร เชน 
ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น จ.ม. ใหสงคืนเครื่องราชฯ  ชั้น บ.ม. 
 3. เมื่อวายชนม ไมตองคืนประกาศนียบัตร 
 สําหรับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ มีความประสงคที่จะสงคืนเครื่องราชฯ ที่ไมได 
ใชแลว ใหนําสงคืนไดในหนวยงานที่รับผิดชอบ (กองการเจาหนาที่ มก.) 
 กรณีที่ไมสามารถสงคืนเครื่องราชฯ ไดหรือไมมีเครื่องราชฯ สงคืน ก็ใหชดใชราคาตาม 
ที่ทางราชการกําหนด ซึ่งจะมีปรับราคาใหมทุก 3 ป ราคาที่ปรับคร้ังสุดทาย เมื่อ 1 มีนาคม  2545 
ตามรายละเอียดที่แนบ 
 
บัญชีราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไมสามารถสงคืนตามพระราชบัญญัติฯ 
ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2545 เปนตนไป 
 
ลําดับ รายการเครื่องราชอิสริยาภรณ ราคาคืน/บาท หมายเหตุ 

 เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา   

 ฝายหนา   
1 ปฐมจุลจอมเกลา 1,520,000  
2 ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 167,514  
3 ทุติยจุลจอมเกลา 112,306  
4 ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ 81,898  
5 ตติยจุลจอมเกลา 81,680  
6 ตติยานุจุลจอมเกลา 22,724  



 
ลําดับ รายการเครื่องราชอิสริยาภรณ ราคาคืน/บาท หมายเหตุ 

 ฝายใน   
7 ปฐมจุลจอมเกลา 588,000  
8 ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 100,398  
9 ทุติยจุลจอมเกลา 80,694  
10 ตติยจุลจอมเกลา 71,368  
11 จตุตถจุลจอมเกลา 23,818  
 เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ชางเผือก   

12 มหาปรมาภรณชางเผือก บุรุษ 17,724  
13 มหาปรมาภรณชางเผือก สตรี 15,654  
14 ประถมาภรณชางเผือก บุรุษ 12,470  
15 ประถมาภรณชางเผือก สตรี 11,116  
16 ทวีติยาภรณชางเผือก บุรุษ 7,838  
17 ทวีติยาภรณชางเผือก สตรี 7,072  
18 ตริตาภรณชางเผือก บุรุษ 3,128  
19 ตริตาภรณชางเผือก สตรี 2,930  
20 จัตุรถาภรณชางเผือก บุรุษ 1,748  
21 จัตุรถาภรณชางเผือก สตรี 1,876  
22 เบญจมาภรณชางเผือก บุรุษ 1,668  
23 เบญจมาภรณชางเผือก สตรี 1,766  
24 เหรียญทองชางเผือก บุรุษ 944  
25 เหรียญทองชางเผือก สตรี 1,004  
26 เหรียญเงินชางเผือก บุรุษ 916  
27 เหรียญเงินชางเผือก สตรี 976  
 เครื่องราชอิสริยาภรณฯ มงกุฎไทย   

28 มหาวชิรมงกุฎ บุรุษ 30,918  
29 มหาวชิรมงกุฎ สตรี 26,320  
30 ประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 11,302  
31 ประถมาภรณมงกุฎไทย สตรี 9,868  
32 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 7,830  



 
ลําดับ รายการเครื่องราชอิสริยาภรณ ราคาคืน/บาท หมายเหตุ 

33 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย สตรี 6,548  
34 ตริตาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 3,048  
35 ตริตาภรณมงกุฎไทย สตรี 2,728  
36 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 1,748  
37 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย สตรี 1,876  
38 เบญจมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 1,668  
39 เบญจมาภรณมงกุฎไทย สตรี 1,766  
40 เหรียญทองมงกุฎไทย บุรุษ 858  
41 เหรียญทองมงกุฎไทย สตรี 920  
42 เหรียญเงินมงกุฎไทย บุรุษ 832  
43 เหรียญเงินมงกุฎไทย สตรี 892  
 เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ดิเรกคุณาภรณ   

44 ปฐมดิเรกคุณาภรณ บุรุษ 11,522 รายการที่ 44-57 
45 ปฐมดิเรกคุณาภรณ สตรี 10,254 ผูไดรับพระราช 
46 ทุติยดิเรกคุณาภรณ บุรุษ 7,852 ทานหรือทายาท 
47 ทุติยดิเรกคุณาภรณ สตรี 6,928 ตองสงคืนตาม 
48 ตติยดิเรกคุณาภรณ บุรุษ 3,426 พระราชบัญญัติฯ 
49 ตติยดิเรกคุณาภรณ สตรี 3,186 เฉพาะชั้นรอง 
50 จตุตถดิเรกคุณาภรณ บุรุษ 2,348 หากไมอาจสงคืน 
51 จตุตถดิเรกคุณาภรณ สตรี 2,408 เปนเครื่องราช 
52 เบญจมดิเรกคุณาภรณ บุรุษ 2,334 อิสริยาภรณได 
53 เบญจมดิเรกคุณาภรณ สตรี 2,394 ใหชดใชราคา 
54 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ บุรุษ 1,202 ตามที่กําหนด 
55 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ สตรี 1,262  
56 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ บุรุษ 1,170  
57 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ สตรี 1,232  

 
 
 



 
ลําดับ รายการเครื่องราชอิสริยาภรณ ราคาคืน/บาท หมายเหตุ 

 เหรียญราชอิสริยาภรณ   
58 เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ 898 รายการที่ 58-65 
59 เหรียญจักรพรรดิมาลา สตรี 960 ทายาทรักษาไว 
60 เหรียญจักรมาลา 932 เปนที่ระลึกโดย 
61 เหรียญพิทักษเสรีชน 190 ไมตองสงคืน 
62 เหรียญราชการชายแดน 208 ยกเวนกรณีที่ได 
63 เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทหาร 1,000 พระราชทาน 
64 เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษ 1,000 พระบรมราชา 
65 เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน สตรี 1,000 นุญาตใหเรียกคืน 
   ซึ่งไมอาจสงคืน 
   เปนเหรียญได 
   ใหชดใชราคา 
   แทนตามที่กําหนด 
    

 
     
 
 
  
 
 


