
หลกัเกณฑโดยทัว่ไปในการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ใหแก ขาราชการ/ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการ 

 

1.  ตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  นับแตวันเริ่มเขารั บ

ราชการถึงวันกอนวันท่ี 5 ธันวาคม ของปท่ีจะเสนอขอพระราชทาน ไมนอยกวา 60 วัน 

ขาราชการ 

1.  ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ   นับแตวันเริ่มจางถึงวันกอนวันท่ี   

5 ธันวาคม ของปท่ีจะเสนอขอพระราชทาน ไมนอยกวา 60 วัน 

ลูกจางประจํา 

2.  ตองเปนลูกจางประจําของสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง แตไมรวมถึงลูกจาง

เงินทุนหมุนเวียน 

3.  ตองเปนลูกจางประจํา ท่ีเคยดํารงตําแหนงในหมวดฝมือ หรือท่ีมีชื่อและลักษณะเหมือน

ขาราชการ 

1.  ตองปฏิบัติงานติดตอกันมานานแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับแตวันเริ่มจางถึงวันกอนวันท่ี 

5 ธันวาคม ของปท่ีจะเสนอขอพระราชทาน  ไมนอยกวา 60 วัน 

พนักงานราชการ 

2.  ตองเปนพนักงานราชการตามสัญญาจางของสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมาตรีวา

ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

3.  ตองเปนพนักงานราชการท่ีมีชื่อและลักษณะงานเปนพนักงานท่ีเทียบเทากับลูกจางประจํา 

หมวดฝมือข้ึนไป 

 

1.  หากถูกลงโทษทางวินัยในปใด ใหเพ่ิมกําหนดระยะเวลาการขออีก 1 ป ยกเวนโทษภาคทัณฑ 

หลักเกณฑท่ีเหมือนกันท้ังขาราชการ/ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการ 

2.  ผูใดถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแลว 

หรือกระทําความผิดทางอาญา และอยูระหวางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยูระหวาง

การดําเนินคดีอาญาในศาล แมคดียังไมถึงท่ีสุด เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีโทษปรับ

สถานเดียว ใหรอการขอไวกอนได 

 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพาย ใหแกขาราชการผูครบเกษียณอายุ 

และขาราชการประจําการ ในสังกัดกรมปศุสัตว 

ช้ันตรา ม.ป.ช.  

เง่ือนไข

 

  1.  ตําแหนงบริหารระดับสูง ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

   2.  ตําแหนงวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได ม.ว.ม.  มาแลวไมนอยกวา  5 ปบริบูรณ  



ช้ันตรา ม.ว.ม. 

เง่ือนไข

 2. ตําแหนงบริหารระดับตน ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

  1. ตําแหนงบริหารระดับสูง ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

 3. ตําแหนงอํานวยการระดับสูง ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

4.  ตําแหนงวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

5.  ตําแหนงวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

6.  ตําแหนงท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

 ช้ันตรา ป.ช.  

เง่ือนไข

  2. ตําแหนงบริหารระดับตน ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

  1. ตําแหนงบริหารระดับสูง ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

  3. ตําแหนงอํานวยการระดับสูง ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

  4. ตําแหนงวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

  5. ตําแหนงวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

  6. ตําแหนงท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

ช้ันตรา ป.ม.  

เง่ือนไข

  2.  ตําแหนงอํานายการระดับสูง ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ 

  1.  ตําแหนงบริหารระดับตน ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

  3.  ตําแหนงอํานวยการระดับตน ไดรับเงินเดือนข้ันสูง (53,080 บาท) และได ท.ช. 

                          มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

  4.  ตําแหนงวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

  5.  ตําแหนงวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ไดรับเงินเดือนข้ันสูง  (53,080 บาท) 

                          และได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

  6.  ตําแหนงท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

  

ขาราชการ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันต่ํากวาสายสะพายเกณฑปกติใหแกขาราชการ/

ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการ 

ช้ันตรา ท.ช.  

เง่ือนไข

 2.  ตําแหนงวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ เริ่มขอ ท.ช.  

  1.  ตําแหนงอํานวยการระดับตน เริ่มขอ ท.ช.  

 3.  ตําแหนงวิชาการระดับชํานาญการ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับ  

               ชํานาญการพิเศษ (22,140 บาท) มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

 4.  ตําแหนงท่ัวไประดับอาวุโส ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  



ช้ันตรา ท.ม. 

เง่ือนไข

                การพิเศษ (22,140 บาท) 

  1.  ตําแหนงวิชาการระดับชํานาญการ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับชํานาญ 

  2.  ตําแหนงท่ัวไประดับอาวุโส เริ่มขอ ท.ม. 

ช้ันตรา ต.ช.  

เง่ือนไข

 2.  ตําแหนงท่ัวไประดับชํานาญงาน ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  

  1.  ตําแหนงวิชาการระดับชํานาญการ เริ่มขอ ต.ช.  

ช้ันตรา ต.ม.  

เง่ือนไข

 2.  ตําแหนงท่ัวไประดับชํานาญงาน เริ่มขอ ต.ม.  

  1.  ตําแหนงวิชาการระดับปฏิบัติการ เริ่มขอ ต.ม.  

ช้ันตรา จ.ช.  

เง่ือนไข

               (10,190 บาท) และดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 10 ปบริบูรณ 

 1.  ตําแหนงท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับชํานาญงาน  

ช้ันตรา จ.ม.  

เง่ือนไข

                (10,190 บาท)  

  1.  ตําแหนงท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับชํานาญงาน  

ช้ันตรา บ.ช.  

เง่ือนไข

                (10,190 บาท) และดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 10 ปบริบูรณ 

  1.  ตําแหนงท่ัวไประดับปฏิบัติงานไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของระดับชํานาญงาน  

ช้ันตรา บ.ม. 

เง่ือนไข

 

  1  .ตําแหนงท่ัวไประดับปฏิบัติงาน เริ่มขอ บ.ม. 

ลูกจางประจํา 

ช้ันตรา จ.ช  

เง่ือนไข

             กวา 5 ปบริบูรณ 

   ไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ัน 15,050 บาท  และได จ.ม.  มาแลวไมนอย 

ช้ันตรา จ.ม.  

เง่ือนไข

                5 ปบริบูรณ 

  1.  ไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ัน 15,050 บาท และได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา  

 2.  ไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ัน 8 ,340 บาท แตไมถึงข้ัน 15,050 บาท และได  

               บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  

 



ช้ันตรา บ.ช.  

เง่ือนไข

                ระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ เริ่มขอ บ.ช.  

  1.  ไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ัน 15,050 บาท และปฏิบัติงานติดตอกันมาเปน  

  2.  ไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ัน 8,340  บาท แตไมถึงข้ัน 15,050 บาท และ 

                 ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

ช้ันตรา บ.ม. 

เง่ือนไข

                     และได บ.ม. และปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ  

   ไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ัน 8 ,340 บาท แตไมถึงข้ัน 15,050 บาท  

 

พนักงานราชการ 

ช้ันตรา จ.ม.  

เง่ือนไข

                     บริบูรณ 

  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป  

ช้ันตรา  บ.ช.  

เง่ือนไข

                     บริบูรณ 

  กลุมงานบริหารท่ัวไป ปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป  

ช้ันตรา บ.ม. 

เง่ือนไข

                     นอยกวา 5 ปบริบูรณ 

  กลุมงานบริการ หรือกลุมงานเทคนิค ปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไม  

 

การขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดมิาลา  ใหแกขาราชการ 

ที่ไดรับราชการมาดวยความเรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป 

  

“มาตรา 8  เหรียญจักรพรรดิมาลา  สําหรับพระราชทานขาราชการฝายพลเรือน  ท่ีรับ

ราชการมาดวยความเรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป 

หลักเกณฑโดยท่ัวไปในการขอพระราชทาน 

  การนับเวลาราชการ  ใหนับโดยคํานวณเวลาราชการท้ังหมดของผูนั้นรวมกัน แตถาผูนั้น

เขารับราชการกอนอายุครบ 18 ปบริบูรณ ใหนับตั้งแตวันอายุครบ 18 ปบริบูรณเปนตนไป” 


