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คู่มือปฏบิัติงานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานของรัฐบาล เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ยศอย่างสูงแก่ผู้ที่ได้รับ
พระราชทาน ดังนั้นในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์แก่บุคคลใดให้พิจารณาโดย
รอบคอบว่า บุคคลนั้นได้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดควรได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาเพียงแต่ต าแหน่ง ระดับ หรือครบก าหนดระยะเวลาที่จะขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทาน มีความภาคภูมิใจใน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติยศอย่างสูงด้วย 
 
 โดยปกติในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาประจ าปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจะมีการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ถือสัญชาติไทยซึ่งได้ ประกอบคุณงามความดีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพ่ือเป็นเกียรติและส่งเสริมการกระท าความดีความชอบนั้นๆ ให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีสืบไป และถือว่าเป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี ส าหรับผู้กระท าความดี
ความชอบอื่นๆ ได้แก่ ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งที่ชาวต่างประเทศหรือที่วายชนม์แล้ว จะเสนอ
ขอระราชทานตามผลการกระท าความดีความชอบ โดยไม่น ารวมไว้รอเสนอขอพร้อมกับการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในสังกัด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องและเสร็จตามระเบียบก าหนด 
 2.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการในสังกัด 
 3.  เพ่ือเป็นเกียรติและส่งเสริมการกระท าความดีความชอบนั้นๆ ให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบไป 
 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ /มีความภาคภูมิใจ/เป็น
เกียรติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ /มีขวัญและก าลังใจ/ใน
การปฏิบัติราชการ 
 3.  เป็นศักดิ์เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูลของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์ พ.ศ.2538 
 3.2 พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 
 3.3 พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2485 
 3.4 พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 
 3.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 
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ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งแนวทางปฏิบัติและส่งแบบฟอร์มให้โรงเรียนจัดส่งค าขอส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

รับแบบค าขอจากโรงเรียนและตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นค าขอ 

บันทึกข้อมูลค าขอลงโปรแกรมเครื่องราชฯ 

ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดให้สพฐ. 

จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ และผู้คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ความหมาย ตามพจนานุกรมราชบัณฑิต คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบ าเหน็จความชอบที่
พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นเพ่ือพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในพระองค์ตามที่สมเด็จกรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ คือ ของที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานเป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและ
บ าเหน็จความชอบ 
กล่าวโดยสรุป เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1. เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบ าเหน็จความชอบ 
 2. เป็นของที่ทรงสร้างขึ้นส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในพระองค์ 
หลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ส าหรับหลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกี ยรติยศยิ่ งมงกุฎ ไทย พ.ศ .2536  การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราช อิสริยาภรณ์ ให้ เริ่ มจาก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกันโดย
เลื่อนชั้นตราตามล าดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามล าดับ ดังนี้ 

(1) ชั้นที่ ๗ : เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 
(2) ชั้นที่ ๗ : เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) 
(3) ชั้นที่ ๖ : เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) 
(4) ชั้นที่ ๖ : เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) 
(5) ชั้นที่ ๕ : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 
(6) ชั้นที่ ๕ : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
(7) ชั้นที่ ๔ : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
(8) ชั้นที่ ๔ : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
(9) ชั้นที่ ๓ : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

         (10) ชั้นที่ ๓ : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
         (11) ชั้นที่ ๒ : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
         (12) ชั้นที่ ๒ : ทวีติยาภรณ์ชา้งเผือก (ท.ช.) 
         (13) ชั้นที่ ๑ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
         (14) ชั้นที่ ๑ : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
         (15) ชั้นสูงสุด : มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) และ 
         (16) ชั้นสูงสุด : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 
โดยให้พิจารณาถึงต าแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ ก าหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เว้นแต่ได้ก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 
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แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปี 2564 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

              ในขณะนี้ สพฐ. ยังมิได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ตามระบบการก าหนด
ต าแหน่งใหม่ (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547)  จึงขอให้โรงเรียนเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2536 และ 
พ.ร.บ.เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484  โดยเทียบเคียงกับต าแหน่งและระดับเดิมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปพลางก่อน จนกว่าส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ต่อไป 

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยสรุป 

              1. กรณีที่ข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
หรือระหว่างด าเนินคดีทางศาล หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอยู่ระหว่างการสืบสวน หรือสอบสวนพิจารณาโทษ              
ก่อนการเสนอขอพระราชทาน แม้ผู้นั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระท าผิดจริงตามท่ีถูกกล่าวหาทางอาญาหรือวินัย  
ให้รอการพิจารณาขอพระราชทานไว้ก่อน  
    2. กรณีที่มีข้าราชการในสังกัดได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น หลังจากที่ส่ง                 
รายละเอียดการขอพระราชทานประจ าปีไปแล้ว ขอให้รวบรวมไว้เสนอขอในปีต่อไป  

   3. ก่อนเสนอชื่อผู้ขอพระราชทาน ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อจากราชกิจจานุเบกษา หรือบัญชี                 
ผู้เสนอขอพระราชทานย้อนหลังก่อนว่า เคยขอพระราชทานในชั้นตรานั้น ๆ แล้วหรือยัง ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการ             
ขอพระราชทานซ้ า  ถ้าในปี 2563 ได้เสนอขอพระราชทานชั้นรองไปแล้ว ในปี 2564 จะเสนอขอพระราชทาน  
ชั้นสูงอีกไม่ได้เป็นอันขาด เพราะเป็นการขอในปีติดต่อกัน  ซึ่งปรากฏว่าจากปีที่ผ่านมา มีการขอซ้ า และขอ  
ปีติดต่อกันเป็นจ านวนมากจึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลโดยเคร่งครัด  

   4 . ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ.2536  แต่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุสูงอายุในปีที่เสนอขอพระราชทาน (ปี 2564)  ให้แยกบัญชีเสนอ       
ขอพระราชทานต่างหาก โดยใช้แบบและการจัดพิมพ์เช่นเดียวกัน  
    5. เมื่อราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อในแต่ละปีแล้ว ให้แจ้งผู้ขอพระราชทานทราบและลงทะเบียน
คุมไว้ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ขอพระราชทานจะใช้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ           
ในการขอพระราชทานครั้งต่อไป            
               6. ผู้ที่เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก จะต้องรับราชการติดต่อกันไม่น้ อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
(นับตั้งแต่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขั้นก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน) ส าหรับผู้เสนอขอในปี 2564 
ต้องบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 
               7. ทุกชั้นตราที่เสนอขอ ต้องไม่ขอปีติดต่อกัน ยกเว้น ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้นหรือกรณีพิเศษปีที่ 
เกษียณอายุราชการ 
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ตารางแสดงคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชั้นตรา คุณสมบัติที่จะเสนอขอได้ ระดับเงินเดือน 

ไม่ต่ ากว่า 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย   
ต.ม. 1. ด ารงต าแหน่งข้าราชการระดับปฏิบัติการ ,ข้าราชการครู    

ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 และ 
2. ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
นับตั้งแต ่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขั้น ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่ขอพระราชทาน 60 วัน  (วันที่ 29 พฤษภาคม 2559) 

  

ต.ช. ด ารงต าแหน่งข้าราชการระดับช านาญการ, ข้าราชการครู อันดับ  
คศ.2 รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญการ 
(15,050 บาท)  
แต่เงินเดือนไม่ถึงข้ันต่ าของระดับช านาญการพิเศษ  
(22,140 บาท) 

15,050 
- 

22,140 

 

ท.ม. ด ารงต าแหน่งข้าราชการระดับช านาญการ,ข้าราการครูอันดับ  
คศ.2 รับเงินเดือนขั้นต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษ 
(22,140 บาท) 

22,140  

ท.ช. 1. ด ารงต าแหน่งข้าราชการระดับช านาญการ, ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.2 และรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับ 
ช านาญการพิเศษ (22,140 บาท) มาแล้ว 5 ปีบริบูรณ์ 
2. ด ารงต าแหน่งข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ, ข้าราชการ
ครูอันดับ คศ.3 

22,140  
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ชั้นสายสะพาย   

ป.ม. ด ารงต าแหน่งข้าราชการระดับ 8 (ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเท่านั้น)  
1. ได้รับเงินเดือนเต็มข้ันสูงของระดับ 8/ คศ.3/อันดับช านาญ
การพิเศษ ขั้น 58,390 บาท 
2. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
3. ขอในปีที่เกษียณอายุราชการ 
ด ารงต าแหน่งข้าราชการระดับ 9 (ระดับเชี่ยวชาญ)  
1. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
2. ได้ ท.ช.มาแล้วในปีก่อนเกษียณอายุราชการ ให้ขอ ป.ม. ได้
เลย (กรณีเกษียณสามารถให้ขอปีติดต่อกันได้) 

  

ป.ช. 1. ด ารงต าแหน่งข้าราชการระดับ 9 (ระดับเชี่ยวชาญ) และ 
2. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์  
3. ได้ ป.ม.มาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการ ให้ ขอ ป.ช.ได้  
(กรณีเกษียณสามารถให้ขอปีติดต่อกันได้) 

  

ม.ว.ม. ต้องได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันพระราชสมภพ 
(28 ก.ค.2564) 

 

การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)   

ร.จ.พ.      1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับราชการมาด้วยดี ครบ 25 ปีบริบูรณ์  
รับราชการก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2539  
(นับถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ของปีที่จะขอพระราชทาน) 
     2. การนับเวลาราชการ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ 
จนครบ 25 ปีบริบูรณ์ โดยวนัที่ / เดือนที่บรรจุ กับวันที่ / 
เดือนที่ครบ 25 ปี ต้องเป็นวันที่ / เดือนเดียวกัน (นับถึงวันที่  
28 กรกฎาคม 2564)  
      3. กรณีเริ่มรับราชการก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่นับเวลาที่เป็น
ข้าราชการวิสามัญ หรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ  
      4. ผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว เมื่อได้รับการบรรจุกลับ
เข้ารับราชการให้นับเวลาก่อนออกจากราชการ และเวลาการรับ
ราชการครั้งหลังรวมกันได้ และการนับเวลาครบ 25 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ของปีที่จะขอพระราชทาน 
      5. ต้องไม่เคยมีมลทินมัวหมองในการปฏิบัติราชการ ต้อง
ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใดทั้งสิ้น แม้ว่าจะได้รับ
พระราชทานอภัยโทษล้างมลทินมาแล้วก็ตาม 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) 

 
ล าดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เงื่อนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน 
   

ระดับต าแหน่ง ที่ขอพระราชทาน 
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 
1 

ประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏบิัติงาน 

 
บ.ม. 

 
จ.ช. 

1. เร่ิมขอพระราชทานชัน้ บ.ม. ต้องมีระยะเวลารับ
ราชการติดต่อกันมาแล้วไมน่้อยกว่า  
5 ปีบริบูรณ์ นบัตั้งแต่วนัเร่ิมรับราชการจนถึง 
วันก่อนวัน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของปีที่จะขอพระราชทาน  ไมน่้อยกว่า 60 วัน   

        2. ได้รับเงินเดือนต่ ากวา่ขั้นต่ า ของระดับช านาญงาน 
10,910 และด ารงต าแหน่งมาแล้ว ไม่น้อย 
กว่า 10 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 

        3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า ของระดับช านาญ
งาน 10,190  ขอ จ.ม. 

        4. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญ
งาน 10,190 และด ารงต าแหน่งมาแลว้ 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

2 ระดับช านาญงาน ต.ม. ต.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ด ารงต าแหน่งมาแล้วไมน่้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ 
ต.ช. 

  
1 

ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏบิัติการ 

  
ต.ม. 

  
- 

 

  
- 

2 ระดับช านาญการ ต.ช. ท.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญ
การพิเศษ 19,860 ขอ ท.ม. 
3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญ 
การพิเศษ 19,860 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ท.ช. 

3 ระดับช านาญการพิเศษ ท.ช. ป.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ท.ช. 
2. ได้รับเงินเดือนขั้นสงูของระดับช านาญการพิเศษ 
58,390 และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
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เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
           1. แบบ รร. 1 จ านวน  2 ฉบับ (ต่อ 1 ชั้นตรา) 
           2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ  
           3. ส าเนา ก.พ. 7 ทีเ่ป็นปัจจุบัน จ านวน 2 ชุด (รบัรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่เท่านั้น) 
  
ชั้นสายสะพาย    
         1. แบบ รร. 1  จ านวน 4 ฉบับ (ต่อ 1 ชั้นตรา) 
         2. ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน 4 ฉบับ   
         3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 4 ฉบับ 
         4. ค าสั่ง แต่งตั้งให้ด ารงระดับ 8, 9, ช านาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ จ านวน 4 ชุด 
         5. ส าเนาใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) จ านวน 4 ฉบับ 
         6. ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) จ านวน 4 ชุด   
         7. ส าเนา ก.พ. 7 ที่เป็นปัจจุบัน (รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่เท่านั้น) 
 
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

1. แบบ รร.1 จ านวน 2 ฉบบั 
2. ประวัติส าหรับเสนอขอ /ให้พิมพ์ข้อมูลอยู่ในหน้าเดียวกันเท่านั้น 4 ฉบับ 
     ให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 

          3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ 
          4. ส าเนา ก.พ. 7 ที่เป็นปัจจุบัน จ านวน 2 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่เท่านั้น) 
  
หมายเหตุ 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าเนาทะเบียนบ้าน  
                 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ส าเนาใบก ากับเครื่องราชฯ  
                 ให้เจ้าของรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
   2. ส าเนา ก.พ.7 รับรองโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติหรือข้าราชการใน 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเท่านั้น 
             3. การลงลายมือชื่อในแบบค าขอ (แบบ รร.1 และแบบกรอกประวัติ เสนอขอ ร.จ.พ.  
                 ให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
             4. การกรอกแบบประวัติส าหรับเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้กรอกอยู่ในหน้าเดียวกันเท่านั้น 
                 ให้กรอกประวัติเฉพาะที่มีการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเท่านั้น วันเปลี่ยนต าแหน่ง เลื่อนระดับ  
                 ไม่ต้องกรอก ให้ดูตามตัวอย่าง กรณีไม่เข้าใจให้สอบถามโดยตรงที่เจ้าหน้าที่ 
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การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า ประจ าปี พ.ศ.2564 

 

คุณสมบัตลิูกจ้างประจ า ดังนี้  
1. ต้องเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ 

ส่วนราชการ 
                2. จะต้องเป็นลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจ าโดยตรง หมวดฝีมือ หรือ
ลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ  
                 3. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์  นับแต่วันเริ่มรับการจ้าง ถึงก่อนวัน 
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน  
                 4. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความวิระยะ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
                 5. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจ าคุกโดย
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                 6. ส าหรับลูกจ้างประจ าหมวดแรงงาน/หมวดกึ่งฝีมือ  หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในหมวดฝีมือ ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์)  การเสนอขอ
ห้ามมิให้ขอพระราชทานปีติดกัน 
 
 

เกณฑ์การขอพระราชทาน 
 
ชั้นตรา 
ที่ขอ 

เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 

บ.ม. เป็นลูกจ้างประจ า ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือน ระดับ
ปฏิบัติการ (8,340 บาท) แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน 
ระดับช านาญการ (15,050 บาท) 

 

บ.ช. 1. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
2. ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับช านาญการ  
(15,050 บาท) 
3. ถ้ายังไม่เคยขอชั้นตราใดเลย แต่ได้รับค่าจ้างถึง 15,050 บาท ก็สามารถขอ บ.ช. ได้ 

 

จ.ม. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
จ.ช. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
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เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

           1. แบบ รร. 1   จ านวน  2 ฉบับ (ต่อ 1 ชั้นตรา) 
           2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ  
           3. ส าเนาทะเบียนประวัติลูกจ้างประจ า  ที่เป็นปัจจุบัน จ านวน 2 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องโดย
เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่เท่านั้น) 
 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับลูกจ้างประจ า 
หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ) 
 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าผู้นั้นได้กระท าความชอบเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอันควรได้รับบ าเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณา
แต่เพียงต าแหน่ง ระดับ ชั้น ยศ หรือครบก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง 
และเพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

 (๑) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ 
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
 (๒) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๓) ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระท า 
ความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างด าเนินคดีอาญาในศาลแม้คดีไม่
ถึงท่ีสุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 
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การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

คุณสมบัติของพนักงานราชการ ดังนี้  
                1. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 
                2. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจ าหมวด
ฝีมือข้ันไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
                 3. ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานราชการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
นับแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน  
                 4. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความวิระยะ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
                 5. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจ าคุกโดย
พิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ชั้นตรา 
ที่ขอ 

เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 

บ.ม. 1. กลุ่มงานบริการ 
2. ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

 

บ.ช. 1. กลุ่มบริหารทั่วไป 
2. ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
3.  ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

 

จ.ม. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  

จ.ช. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
ต.ม. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  

 
 

เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
           1. แบบ รร. 1 จ านวน 2 ฉบับ (ต่อ 1 ชั้นตรา) 
           2. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ  
           3. สัญญาจ้างทีน่ับเวลาการจ้างแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม จ านวน 2 ชุด (ให้ ผอ.โรงเรียนเป็นผู้รับรอง
ส าเนาทุกฉบับ) 
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การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ร.จ.พ.) 
 ๑. เสนอขอให้แก่ข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์     

(นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน)  
 

๒. การนับเวลาราชการ ให้นับเวลาราชการทั้งหมดของผู้นั้นร่วมกัน แต่ถ้าผู้นั้นเข้ารับราชการก่อน อายุ
ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป  
 

๓. พระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้รับพระราชทานวายชนม์ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก  
 

๔.  เสนอขอพระราชทาน เหรี ยญจั กรพรรดิ มา ลา ในปี เ ดี ย วกับการ เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้  
 

๕. กรณีข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
แต่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ หรือ ลาออกจากราชการในปีที่จะเสนอขอพระราชทาน
สามารถเสนอขอพระราชทานในปีที่เกษียณอายุราชการหรือปีที่ลาออกจากราชการได้ 
 

๖. การเสนอขอพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิมาลาจัดอยู่ ในวาระการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกปี 
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แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. .............. ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า   
 หน่วยงาน/โรงเรียน......................................................................................... 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 

แบบ รร.1 
ค าน าหนา้ชื่อ....................ชื่อ............................................ชื่อสกุล............................................เลขประจ าตวัประชาชน..................................... 
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งระดบั.............เมื่อวันที่...........เดือน................................พ.ศ......................(ถ้าปัจจบุันเปน็ระดบั 4,6,8 
ให้ระบุ ..............................................วัน/เดือน/ปี  ที่เป็นระดับ 3/5/7 ด้วย)  เคยด ารงต าแหน่ง (3/5/7) เมื่อวันที่.............
เดือน.................................พ.ศ....................................เงินเดือนปัจจุบัน...............................บาท  ต าแหน่ง.....................................
โรงเรียน............................................................................................................(ต าแหน่งเลขที่...................................เฉพาะลูกจ้างประจ า)   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  เกิดวันที่................เดือน......................................พ.ศ.........................
บรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง..........................................ระดับ..................เมื่อวันที่.......เดือน...........................พ.ศ..........
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานคร้ังหลังสุดชัน้ตรา....................................เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ................
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม.................ตอนที่.................ลงวันที่...................เดือน.........................พ.ศ................
หน้า..................ล าดับที่......................ขณะที่ด ารงต าแหนง่...........................................หน่วยงาน........................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)  ......................................................โอนมาจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี)............................................. 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีเสนอขอพระราชทาน ครั้งนี้  (เลือกชั้นท่ีจะเสนอขอในครั้งน้ี และท าเครื่องหมาย / ใน   และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์) 
 ชั้น  บ.ม. เป็นระดับ 2  เมื่อวันที่..................................................   ชั้น  ท.ม. เป็นระดับ 7  เมื่อวันที่......................................... 
 ชั้น  บ.ช. เป็นระดับ 2  เมื่อวันที่..................................................   ชั้น  ท.ช. เป็นระดับ 7  เมื่อวันที่.......................................... 
 ชั้น  จ.ม. เป็นระดับ 3  เมื่อวันที่..................................................   ชั้น  ป.ม. ได้ชั้น ท.ช.    เมื่อวันที่. 5 ธ.ค.............................. 
 ชั้น  จ.ช. เป็นระดับ 3  เมื่อวันที่..................................................   ชั้น  ป.ช. ได้ชั้น ป.ม.    เมื่อวันที่ 5 ธ.ค............................... 
 ชั้น  ต.ม. เป็นระดับ 5  เมื่อวันที่..................................................   ชั้น  ม.ว.ม. ได้ชั้น ป.ช.  เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ............................ 
 ชั้น  ต.ช. เป็นระดับ 5  เมื่อวันที่..................................................   ชั้น  ม.ป.ช. ได้ชั้น ม.ว.ม เมื่อวันที่ 5 ธ.ค............................. 
 ร.จ.พ. บรรจุรับราชการเมื่อวันที่..................................................ปฏิบัติราชการมาครบ 25 ปี เมื่อวันที่.......................................... 
 

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
                 (ลงชื่อ)...........................................................................ผู้เสนอขอ 
                 (......................................................................) 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
1........................................................................................................................................................................................................................ 

(ลงชื่อ)............................................................................ 
               (.......................................................................) 
           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................... 
2........................................................................................................................................................................................................................
 (ลงชื่อ)............................................................................ 
               (.......................................................................) 
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสุพรรณบุรี 
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ข้าพเจ้า (ยศ/ค าน าหน้าชื่อ) .................. (ชื่อ) ............................................ (ชื่อสกุล) ................ ............................... 

เลขประจ าตัวประชาชน   
 
1. ต าแหน่ง ................................................... ระดับ ........................................ สังกัด .............................................. 

 อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้น .......................... 

2. ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า  (ใส่เครื่องหมาย  หน้าหัวข้อ) 

    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 
  โดยประมาทหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว 

    ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
  หรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล เว้นแต่พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีนั้น 
  หรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 

    ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือชี้มูลความผิดโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

    เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

 

 

   ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 

   ลงชื่อ ....................................................................... 

   (....................................................................) 

   วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. 2564 

 

(กรอกข้อมูลทุกคน/ทุกชั้นตรา ที่มีรายชื่อในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2564) 
 
 
 

แบบรับรองคุณสมบัติบคุคล 
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2564 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
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การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่จะตองร่วมในงานพระราชพิธี
และรฐัพิธีต่าง ๆ ที่มีหมายก าหนดการจากส านักพระราชวัง หรือก าหนด นัดหมายของทางราชการที่ก าหนด ให้แต่ง
กายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่ออกชื่อ ทั้งนี้ การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นอกจากจะต้อง
แต่งใหถูกตองและดูสงางามแลวจะตอง ใหเหมาะสมตามกาลด้วย ดังนั้น จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
ล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณไทย : 
 ความรูเรื่องล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยเป็นสิ่งส าคัญและมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับการแต่ง
กายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เพราะจะท าให้สามารถแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณได้อย่างถูกต้อง  
ซึ่งได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณไทย ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536  
ในทีนี้ จะขอกล่ าว เฉพาะล าดับ เกียรติของ เครื่ องราช อิสริยาภรณ อันเป็นที่ เชิ ดชูยิ่ งช างเผื อก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ดังนี้ 
 

ล าดับช้ัน ช่ือเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ ช่ือย่อ แพรแถบย่อ 

ช้ันสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) 
 

 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)  

ช้ันที่ 1 ประถมาภรณช้างเผือก (ป.ช.)  
 ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)  

ช้ันที่ 2 ทวีติยาภรณช้างเผือก (ท.ช.)  
 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)  

ช้ันที่ 3 ตริตาภรณช้างเผือก (ต.ช.)  
 ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)  

ช้ันที่ 4 จัตุรถาภรณช้างเผือก (จ.ช.)  
 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.)  

ช้ันที่ 5 เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.)  
 เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)  

ช้ันที่ 6 เหรียญทองช้างเผอืก (ร.ท.ช.)  
 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)  

ช้ันที่ 7 เหรียญเงินช้างเผอืก (ร.ง.ช.)  
 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_White_Elephant_-_Special_Class_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_White_Elephant_-_1st_Class_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_White_Elephant_-_2nd_Class_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_White_Elephant_-_3rd_Class_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_White_Elephant_-_4th_Class_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_White_Elephant_-_5th_Class_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_White_Elephant_-_Medal_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_White_Elephant_-_Medal_(Thailand)_ribbon.svg
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การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็นที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 

 
1. เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย  
 1.1 การสวมสายสะพาย ใหสวมสายสะพายตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ๆ ดังนี้ 
 - ชั้นมหาปรมาภรณช้างเผือก และชั้นมหาวชิรมงกุฎ ใหสวมสายสะพายบาซ้ายเฉียงขวา 

 
ชั้นมหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) (ชั้นสูงสุด) 
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ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
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 - ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย ให้สวมสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย 
 

ชัน้ประถมาภรณช้างเผือก (ป.ช.) (ชั้นที่ 1) 
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ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 
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ทวีติยาภรณช้างเผือก (ท.ช.) (ชั้นที่ 2) 
 

 
 
 
 
 
 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.) 
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ตริตาภรณช้างเผือก (ต.ช.) (ชั้นที่ 3) 
 

 
 
 

ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.) 
 

 
 
 

จัตุรถาภรณช้างเผือก (จ.ช.) (ชั้นที่ 4) 
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จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.) 
 

 
 

เบญจมาภรณช้างเผือก (บ.ช) (ชั้นที่ 5) 
 

 
 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 
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เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) (ชั้นที่ 6) 

  
 
 

 
เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม) 

 
 

เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช) (ชั้นที่ 7) 
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เหรียญเงินมงกฎุไทย (ร.ง.ม) 

 
 
 
 1.2 การประดับดารา ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกประเป๋าพองามโดยเรียงดาราล าดับ
สูงและต่ าในแนวเดียวกัน หรือเยื้องกันไปเบื้องซ้าย หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีดารามากกว่า 
2 ดวง ให้ประดับดาราโดยเรียงล าดับเกียรติรองลงมาในระดับ ต่ ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย หรือทางขวา
พองาม 
 
 
  
 
 
      
 
 
 
 
 
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ าว่าสายสะพาย 
 

 2.1 เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบสวมคอมีดารา เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ี
พระราชทานใหแกบุรุษ ได้แก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และ ชั้นทวีติยาภรณมงกุฎไทย 
 - การประดับดวงตราห้อยกบัแพรแถบสวมคอให้คล้องแพรแถบ ไวในปกคอเสื้อให้ห่วงและแพรแถบ
หอ้ยดวงตราลอดออกมานอกเสื้อระหว่างตะขอตัวล่างที่ขอบคอเสื้อกับดุมเม็ดแรกพองาม และให้ส่วนสูงสุดของดวง
ตราจรดขอบล่างของคอเสื้อ หากได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสวมคอมากกวา 2 ดวง เพ่ือความ
เหมาะสมและสวยงามควรประดับเพียง 2 ดวง โดยประดับดวงตราที่มีล าดับเกียรติรองลงมาใหแพรแถบลอด
ออกมาจากรังดุมเม็ดที่สอง ให้แพรแถบอยู่ใต้รังดมุ 
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 - การประดับดาราให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋าพองามโดยเรียงดาราล าดับ
สูงและต่ าในแนวเดียวกัน หรือเยื้องกันไปเบื้องซ้ายหากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ที่มีดารามากกว่า 
2 ดวง ให้ประดบัดาราโดยเรียงล าดับเกียรติรองลงมาในระดับต่ ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย หรือทางขวาพอ
งาม 

 
2.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบประดับที่หนาบาเสื้อมีดารา เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทีพ่ระราชทานใหแกสตรี ได้แก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และชั้นทวีติยาภรณมงกุฎไทย 
   

 -  การประดับดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอให้ประดับที่หน้าบาเสื้อเบื้องซายพองาม
และหากประดับตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไปให้ประดับดวงตราที่มีล าดับเกียรติรองลงมาในระดับต่ ากว่าดวงตราที่มีล าดับ
เกียรติสูงกว่า โดยเรียงล าดับจากด้านรังดุมลดหลั่นไปปลายบาซ้าย 
 

 -  การประดับดารา ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายพองาม 
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 2.3  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราหอยกับแพรแถบสวมคอ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
พระราชทานใหแกบุรุษ ได้แก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก และชั้นตริตาภรณมงกุฎไทย การประดับดวงตราห้อยกับแพร
แถบสวมคอ ให้คลองแพรแถบไวในปกคอเสื้อให้ห่วง และแพรแถบห้อยดวงตราลอดออกมานอกเสื้อระหว่างตะขอ
ตัวล่างที่ขอบคอเสื้อกับดุมเม็ดแรกพองาม และใหสวนสูงสุดของดวงตราจรดขอบล่างของคอเสื้อ หากได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสวมคอมากกวา 2 ดวง เพ่ือความเหมาะสมและสวยงามควรประดับเพียง 
2 ดวง โดยประดับดวงตรา ที่มีล าดับเกียรติรองลงมาใหแพรแถบลอดออกมาจากรังดุมเม็ดที่สอง ใหแพรแถบอยูใต
รังดุม 

  
 
 2.4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบประดับท่ีอกเสื้อ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
พระราชทานให้แกบุรุษ ได้แก ชั้นจัตุรถาภรณช้างเผือก จัตุรถาภรณมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณช้างเผือก ชั้นเบญจ
มาภรณมงกุฎไทย การประดับดวงตราห้อยพับแพรแถบประดับที่อกเสื้อให้ประดับไวที่เหนือปกกระเป๋าเสื้อเบื้อง
ซ้ายต่ ากว่าแนวรังดุมเม็ดแรกลงมา ใหดวงตราอยู่ระหว่างขอบบนปกกระเป๋าพองาม และหากประดับตั้งแต่ 2 ดวง
ขึ้น ไปใหเรียงล าดับเกียรติจากด้านรังดุมไปปลายบาซ้าย 
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 2.5 เครื่ อ งราช อิสริ ยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบประดั บที่ หน้ าบ า เสื้ อ  เป็น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานใหแกสตรี ได้แก ชั้นตริตาภรณช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นจัตุรถา
ภรณ์ช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์ชางเผือก ชั้นเบญจมาภรณมงกุฎไทย การประดับดวง
ตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ให้ประดับที่หนาบ่าเสื้อเบื้องซายพองาม และหากประดับตั้งแต่ 2 ดวงขึ้น
ไป ใหประดับดวงตราที่มีล าดับเกียรติรองลงมาในระดับต่ ากว่าดวงตราที่มีล าดับเกียรติสูงกว่า โดยเรียงล าดับจาก
ด้านรังดุมลดหลั่นไปปลายบาซ้าย 
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การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยารณ์ตามหมายก าหนดการ หรือก าหนดนัดหมายของทาง
ราชการ 

 ในหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ จะมีข้อความ
ระบุการแต่งกายในแต่ละโอกาส เชน ให้แต่งกายเต็มยศ ครึง่ยศ หรือปกติขาว แลวแต่กรณีผู้แต่งกายตองตรวจสอบ
หมายก าหนดการหรือข้อความที่ระบุการแต่งกายในก าหนดนัดหมายของทางราชการใหชัดเจน  ทั้งนี้ การที่จะ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมกับการแต่งกายดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ได้อย่างถูกตองนั้น  มีหลักส าคัญที่ควร
ทราบ ดังนี้ 
การแต่งกายเต็มยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีด า) 
 (1) ไม่ระบชุื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   - ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานเพียงสายเดียว โดยประดับ
ดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลตามล าดับเกียรติ 
 

 (2) ระบชุื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - ใหสวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ระบุ ซึ่งแม้ว่าจะได้รับพระราชทานสายสะพายที่มี
ล าดับเกียรติสูงกว่าก็ตาม เช่น ระบุใหสวมสายสะพายมงกุฎไทย หากได้รับพระราชทานประถมาภรณมงกุฎไทย 
และประถมมาภรณชางเผือกแลว ก็ใหสวมสายสะพาย ประถมาภรณมงกุฎไทย แต่ให้ประดับดาราเครื่องราชอิสริยา
ภรณชนสูงสุดของแต่ละตระกูลที่ได้รับพระราชทานตามล าดับเกียรติ 
 
  - หากมิได้รับพระราชทานสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่ระบุชื่อ ให้สวมสายสะพายหรือ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชนสูงสุดที่ ได้รับพระราชทาน โดยประดับดาราตามล าดับเกียรติ  เช น 
หมายก าหนดการให้แต่งกายเต็มยศ สวมสายช้างเผือก หากได้รับพระราชทานชั้นสูงสุด ประถมาภรณมงกุฎไทย 
โดยยังไม่ได้รับพระราชทานประถมาภรณชางเผือก ใหสวมสายสะพายประถมาภรณมงกุฎไทยดังภาพตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
  
  

การแต่งกายของบุรุษ 
 

1. เสื้อขาว กางเกงด า รองเท้าหุ้มส้นและถุงเท้าด า 
2. กระดุมกลมรูปครุฑ 
3. ติดเครื่องหมายสงกดท่ีคอเสื้อทั้งสองข้าง 
4. สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุด หรือตามที่ระบุ 
5. ประดับดวงตราและดาราเครื่องราชอิสริยาภรณที่ได้รับพระราชทาน
ตามล าดับเกียรติ 
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 การแต่งกายของสตรี 

 

1. เสื้อขาว กระโปรงด า รองเท้าหุ้มส้นด า 
2. กระดุมกลมรูปครุฑ 
3. ติดเครื่องหมายสังกดัที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 
4. สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด หรือตามที่ระบุ 
5. ประดับดวงตราและดาราเครื่องราชอิสริยาภรณที่ได้รับพระราชทาน
ตามล าดับเกียรติ 
 
 

 
 
การแต่งกายครึ่งยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีด า) 
 (1)  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย จะแต่งกายเชนเดียวกับเต็มยศ โดย
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ได้รบัพระราชทาน ใหประดบัดาราชนสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละ
ตระกูล แต่ไม่ต้องสวมสายสะพาย 
 (2)  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ ากว่าสายสะพายจะแต่งกาย เชนเดียวกับเต็มยศ 
โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณชนสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน 
 ดังภาพตวัอย่างตอไปนี้ 
  
 การแต่งกายของบุรุษ 

 

1. เสอขาว กางเกงด า รองเทาหุ้มส้น และถุงเท้าด า 
2. กระดุมกลมรูปครุฑ 
3. ติดเครื่องหมายสังกดท่ีคอเสื้อทัง้สองข้าง 
4. ประดบัดวงตราหรือดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ ที่ได้รับพระราชทาน
เหมือนแต่งเต็มยศ 
5. สวนผู้ได้รับพระราชทานชั้นสายสะพาย เมื่อประดับดวงตราและ
ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณแล้วไม่ต้องสวมสายสะพาย 
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 การแต่งกายของสตรี 
 

1. เสอขาว กระโปรงด า รองเทาหุ้ม สนด า 
2. กระดุมกลมรูปครุฑ 
3. ติดเครื่องหมายสังกดท่ีคอเสื้อทั้งสองข้าง 
4. ประดับดวงตราหรือดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ ที่ได้รับพระราชทาน
เหมือนแต่งเต็มยศ 
5. สวนผู้ได้รับพระราชทานชั้นสายสะพาย เมื่อประดับดวงตราและ
ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณแลว ไม่ต้องสวมสายสะพาย 
 

 
 
การแต่งกายปกติขาว (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีขาว) 
 (1) ใหประดบัแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน แตหากระบุใหแต่ง
กายปกติขาวประดับเหรียญให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อเบื้องซาย โดยไม่ประดับดาราหรือ
สายสะพาย 
 (2) กรณีเปน็งานศพซึ่งมีก าหนดการระบุให้แต่งกายเต็มยศ หรือปกติขาวไว้ทุกข ใหสวมปลอกแขนสีด าที่
แขนเสื้อข้างซ้าย 
 ดังภาพตวัอย่างตอไปนี้ 
  
 การแต่งกายของบุรุษ 

 

1. เสอขาว กางเกงขาว รองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้าด า 
2. กระดุมกลมรูปครุฑ 
3. ติดเครื่องหมายสังกดัที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 
4. ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ และ 
เหรียญราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย 
 



32 
 

 การแต่งกายของสตรี 
 

1. เสื้อขาว กระโปรงขาว รองเท้าหุ้มส้นด า (ไม่สวมถุงนอง สีเขม 
หรือสีด า) 
2. กระดุมกลมรูปครุฑ 
3. ติดเครื่องหมายสังกัดท่ีคอเสื้อทั้งสองข้าง 
4. ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ และ 
เหรียญราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อด้านซ้าย 
 

 
การแต่งกายชุดสากล 
 จะไม่มีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือแพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณเป็นอันขาด จะ
ประดบัไดเ้ฉพาะเครื่องหมายดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รบัพระราชทานเพียงชั้นตราเดียว หากได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหลายตระกูล ใหเลือกประดับชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานตระกูลใดตระกูลหนึ่ง
เพียงตระกูลเดียวในแต่ละ โอกาส โดยใหประดับที่ปกเสื้อสวนลางขางซายของเสอตัวนอก 
 

การแต่งกายชุดไทย  
 จะไม่มีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณเป็นอันขาด จะ
ประดับได้เฉพาะเครือ่งหมายดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานเพียงชั้นตราเดียว เชน 
เดียวกับการแต่งกายชุดสากล โดยใหประดับดังนี ้
  

 บุรุษ  ใหประดับบริเวณหน้าอกบนปากกระเป๋าเสื้อเบื้องซายใกลแนวรังดุม และประดับได้เฉพาะกับชุด
ไทยสีพื้น 
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 สตรี ให้ประดบัที่อกเสื้อเบื้องซ้าย และประดับไดเ้ฉพาะกับชุดไทยเรือนตน ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมริ
นทร และชุดไทยบรมพิมาน 

 

การแต่งกายส าหรับขาราชการพลเรือนนอกประจ าการ 
 ในโอกาสที่จะตองเข้าเฝ้าฯ หรือแต่งกายด้วยเครื่องแบบพิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตาม
หมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ ขาราชการนอกประจ าการ เชน ขาราชการที่เกษียณอายุแล
ว หรือผู้ที่ลาออกจากราชการแลว หรือผู้ที่เคยด ารงต าแหนงทางการเมือง เชน อดีตรัฐมนตรี  สามารถแต่ง
เครื่องแบบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณได้ เชนเดียวกับขาราชการประจ าการ เว้นแต่ใหติดเครื่องหมายแสดง
สังกดัเดิมที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้ายและเครื่องหมายอักษร นก (อ่านว่า นอ–กอ) ยอมาจากค าว่า“นอกราชการ”  
ท าด้วยโลหะโปรงสีทองไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา 
 
ข้อควรระวังในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 1. ก่อนจับต้องเครื่องราชอิสริยาภรณตองแน่ใจวามือสะอาด 
 2. หลีกเลี่ยงการจับต้องตัวเหรียญโดยตรง เพราะนิ้วมือมีคราบเหงื่อจะท าให้เป็นรอยด่าง เกิดคราบ
สกปรกในเวลาตอมา 
 3. การจับต้องเหรียญ ดวงตรา ดารา ควรจับที่ขอบนอกของเหรียญให้กระชับและม่ันคงปองกันการตก
หล่น โดยใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี ้นิ้วกลาง และนิว้นางประคอง หรือจะจับที่บริเวณหูห้อยของแพรแถบเหรียญก็ได้ถ้า
เป็นดวงตรา ดวงดารา ควรจับที่ขอบนอกดังกล่าวแลวยกขึ้นวาง บนฝามืออีกข้างหนึ่งปองกันการพลัดหล่น 
 4.  ถ้าเปน็ไปได้ควรสวมถุงมือเพ่ือปองกันคราบเหงื่อที่จะท าใหเกิดรอยคราบสกปรก 
 5.  ระวังการกระทบกระแทกกับของแข็งหรือตกหล่น จะท าใหสวนที่ลงยากะเทาะ เหรียญจะบุบ ช ารุด 
 6. ขณะสวมสายสะพายควรระมัดระวังการนั่ง การยืน เพราะดวงตรา ดวงห้อยสายสะพายจะกระทบ
กระแทกกบัของแข็ง หรือเกี่ยวกับสิ่งของขางเคียง 
 7.  ควรแน่ใจวาสปริงขอเกี่ยวดวงตรายังแข็งแรงดี จะได้ไม่เกิดปญหาขณะใชประดับ 
 8.  เมื่อสอดกานเสียบของดวงดาราเขากบัตวัหนอนแลว ควรตรวจดูว่าได้สอด สวนปลายของก้านเสียบ
เขา “ขอเกี่ยว” ให้มัน่คงดีแลว 
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 9.  เครือ่งราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ควรเย็บตรึงดวงตราห้อยสายสะพายเพื่อปองกันการช ารุดหรือ
ตกสูญหาย 
 10. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณควรปรับความยาวให้ได้พอเหมาะกับความสูงของแต่ละบุคคล 
 
การเสื่อมสภาพของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 การเสื่อมสภาพของเครื่องราชอิสริยาภรณเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ เชน 
 1.  การขาดความระมัดระวังในการจับตอง การเก็บรักษา การใชประดับ ยอมจะเกิดการเสื่อมสภาพได้
โดยรู้เทาไม่ถึงการณ 
 2.  การเก็บไวในสถานที่สภาพสิ่งแวดลอมไม่ดี อากาศไม่ดี มีแกสเสียชนิดต่าง ๆ ความร้อนสูง ความชื้น
มาก แสงแดดสอง อุณหภูมิไม่คงท่ี 
 3.  การมีสัตวแมลงต่าง ๆ เขาไปท าความสกปรก ท าลายผาแพรแถบได้ เชน ตัวสามง่ามกินผา มด แมลง
สาป ปลวก แมลงปกแข็ง 
 4.  การเกิดเชื้อจุลทรียและเชื้อรา ความชื้นจะท าใหเกิดกลิ่นและก๊าซ เมือ่กา๊ซ กระทบกับอากาศจะ
เปลี่ยนเป็นกรด กา๊ซเหลานี้จะท าปฏิกิริยากับโลหะวัตถุที่ใชท าเครื่องราชอิสริยาภรณ ท าให้เสื่อมสภาพบนเนื้อวัตถุ 
 
วิธีการเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 1.  เครื่องราชอิสริยาภรณเป็นของสูง ควรเก็บรักษาในที่สูงเหมาะสมควรแกการเคารพบูชา เป็นการ
แสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานจะเป็น
มงคลสูงสุดกอใหเกิดความสุขความเจริญแกตนเองและครอบครัว 
 2.  ควรเก็บในที่ปลอดภัย ปองกันการสูญหาย 
 3.  ภายหลังการใชประดับแต่ละครั้ง ควรใชผ้าสะอาด นุม ท าความสะอาดเบา ๆ แลว หอด้วยกระดาษ
แก้วไว้ใหมิดชิด น าใสกลองปดฝาใหสนิท ปองกันฝุ่นละอองและไม่ให้กระทบกบัอากาศ 
 4.  ไม่ควรเก็บในสถานที่ที่มีแดดสองตลอดเวลา หรือมีแสงไฟร้อนแรง และตองไม่อับชื้น ปกติมักจะเก็บ
ไวในอุณหภูมิห้อง แต่ถ้าเป็นห้องปรับอากาศได้จะดีท่ีสุด 
 5.  ดวงตรา ดารา และเหรียญราชอิสริยาภรณ อาจเสื่อมสภาพได้จากความไม่บริสุทธิ์ ของอากาศ ฝุ่น
ละออง ก๊าซเสียชนิดต่าง ๆ ถาเก็บไวในตูนิรภัย หรือตูเหล็ก ควรหอใหมิดชิดตามขอ 3 เพราะสีที่ใชพนหรือทาตู
เหล็กจะท าปฏิกิริยากับโลหะเงินจะท าใหเงินด า 
 6.  ไมค่วรใช้สารกันแมลชนิดต่าง ๆ เนื่องจากเมื่อสารระเหยออกมาจะท าปฏิกิริยา กับโลหะเงินและสวน
ทีเ่ป็นอะไหลทองในเครื่องหมายแพรปกดิน้เงิน ดิ้นทอง ท าใหเปลี่ยนเป็นสีด าได ้
 7.  สายสะพายและแพรแถบทอด้วยด้ายและใยไหม ควรเก็บในที่ไม่ร้อนไม่อบชื้น เพราะความร้อนและ
ความชื้นจะท าใหเนื้อผ้ายึดขยายและหดตัวอยู่ตลอดเวลาจะท าใหเนื้อผาแหงแข็งกรอบ ถ้ามีความชื้นท าใหเนื้อผ้า
เปื่อย อาจเกิดเชื้อราและรอยด่าง อายุการใชงานจะสั้น 
 8.  แสงสว่างเป็นอันตรายตอสีของผาสายสะพายและแพรแถบ แสงจะท าใหสีของผาซีดเร็ว ควรเก็บในตู
ทึบแสง ในหองปรับอากาศได้ก็จะดี 
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 9.  ผาสายสะพายควรเก็บโดยวิธีมวนเป็นวงกลมผ้าจะได้ไม่ยับ หรือเก็บโดยวิธีวางไว้ตามยาว การเก็บ
โดยวิธีพับซ้อนกันจะท าให้เกิดรอยพับ จะเกิดรอยด่างสีซีดตามแนวของรอบพับนั้น 
 10. เมื่อเก็บไวโดยมิได้น ามาประดับเปน็เวลานาน ควรตรวจสอบบ้างเป็นครั้งคราว 
 
วิธีการท าความสะอาดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 โดยปกติถาได้เก็บรักษาอย่างถูกวิธีแลว ดวงตรา ดารา และเหรียญต่าง ๆ จะคงสภาพเดิมอยู่ได้นาน แต่
ถ้าเกิดเป็นรอยด่างด าไม่สวยนิยมใช้ผงขัดเงินกับแปรงขนอ่อนนิ่ม ๆ ไม่ควรใชผงขัด หรือผงซักฟอกเพราะจะท าให้
เป็นรอยขีดขวนบนหน้าเหรียญ ผงขัดทองเหลืองไม่ควรใชเพราะจะท าใหลวดลาย ลบเลือน ไชยาไนดท าใหเงินขาวดี
แต่ละเกิดปฏิกิริยาแรงเกินไปและเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ 
 
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย 
ส าหรับพระราชทานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายแก่ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย หลังพิธี
พระราชทานหากมีผู้ ไม่ได้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานส านักเลขาธิการจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้
มอบหมายผู้แทนที่ได้แจ้งชื่อไว้กับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ือน าไปจ่ายให้แก่ผู้
ไม่ได้เข้าเฝ้า ฯรับพระราชทานต่อไป 
 
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่่ากว่าสายสะพาย   เนื่องจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับ
งบประมาณการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายไม่เพียงพอที่จะจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
ครบตามจ านวนผู้ได้รับพระราชทาน จึงต้องพิจารณาเฉลี่ยจ่ายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยก าหนดแนวทางในการ
น าไปพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัดต่อไป ดังนี้ 
 (1) จ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานตามล าดับปีที่ได้รับพระราชทาน 
 (2) หน่วยงานอาจพิจารณาจ่ายนอกจากเกณฑ์ตาม (1) ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมได้เป็น
การเฉพาะราย เช่น ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ 
 (3) ให้ส ารองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับการจ่ายไว้จ านวนหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัด
ที่ยังไม่ได้รับการจ่ายยืมใช้ประดับได้ 
 
  3. เม่ือหน่วยงานตนสังกัดได้ด่าเนินการจายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ใหแกผู้ใดแลวใหผู้ได้รับการจาย
เครื่องราชอิสริยาภรณลงลายมือชื่อในแบบบัญชีผู้ ได้รับการจายเครื่องราชอิสริยาภรณ (แบบ คร. 1) สงส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือจะได้บันทึกขอมลูในทะเบียนฐานันดรตอไป 
 
 4. ผู้ได้พบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงขึ้นจะตองสงคืน  เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองที่
ได้รับพระราชทานในตระกูลเดียวกันตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยสงคืนที่หนวยงานตนสังกัดหรือที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หากไม่สามารถสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองได้ด้วยประการใด ๆ จะตองชดใชราคา
แทนเครื่องราชอิสริยาภรณเป็นเงินตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด 
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การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณเป็นหนาที่ของผู้ได้รับพระราชทานฯ ตองกระท า โดยสวนราชการที่เกี่ยวของมี
หนาที่ติดตามเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ ตามที่ได้ก าหนดไวใน พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็นที่เชิด
ชูยิ่งชางเผือก พ.ศ.2484 มี 4 กรณีคือ 
 
 1. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง เมื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น 
(เครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย) ผู้รับพระราชทานตองสงคืนเครื่องราชอิสริยา
ภรณชั้นรอง แต่ไม่ตองคืนประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นที่สงคืน หากไม่สามารถส่งคืนได้ดวยประการ
ใด ๆ จะตองชดใช ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณที่ได้รับไปให้แก่ทางราชการตามราคาที่ก าหนด  
 

 2. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณทุกชั้นที่ได้รับ เมื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถึงแกกรรม ใหทายาท
เป็นผู้สงคืน (เครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย) คืนภายในก าหนด 30 วัน แต่ไม่ต้อง
คืนประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นที่สงคืน หากไม่สามารถสงคืนดวยประการใด ๆ ทายาทจะตอง
รับผิดชอบชดใชราคาเครื่องราชอิสริยาภรณที่ได้รับไปให้แก่ทางราชการตามราคาที่ก าหนด  
 

 3. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณเมื่อทรงพระกรุณาใหเรียกคืน ผู้รับพระราชทานจะตองสงเครื่องราชอิสริยาภรณ
ทุกชั้นที่เรียกคืนพรอมทั้งประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณดวย 
 

 4. การสงคืนเป็นเงินชดใชแทนเครื่องราชอิสรยาภรณ์ที่ไม่สามารถสงคนได้ดวยกรณีใด ๆ ใหสงเปนเงินสด 
หรือแคชเชียร เช็คของธนาคารในกรุงเทพมหานครเทานั้น หรือ ตั๋วแลกเงินสั่งจายในนาม “ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี” โดยตรงที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือโดยผ่านต้นสังกัด ตามบัญชีราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริ
ยาภรณที่ไม่สามารถส่งคืนได้ที่ใชอยู่ในปที่สงคืน 
 
หน่วยงาน / สถานที่รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๑. กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในท าเนียบรัฐบาล ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐ (อาคารเดิม) โทร.๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๖๕ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑ 
 ๒. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยเมื่อหน่วยงานได้รับคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากบุคคลในสังกัดแล้วต้องรวบรวมน าส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑ 
หลักฐานการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
          เมื่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเงินชดใช้ราคาแทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะด าเนินการออกใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
นอกจากนี้จะได้บันทึกข้อมูลการส่งคืนดังกล่าวไว้ในประวัติข้อมูลทะเบียนฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 
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แบบฟอร์มส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................ 
 

 ข้าพเจ้า.................................................................................................ต าแหน่ง........................................................... 

สังกัด.....................................................................โทรศัพท์............................................ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ 

  ข้าพเจ้า     หรือ     นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................... 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 1.  ชั้น....................................................................... บุรุษ  สตรี จ านวน ................... ชุด 
 2.  ชั้น....................................................................... บุรุษ  สตรี จ านวน ................... ชุด 
 3.  ชั้น....................................................................... บุรุษ  สตรี จ านวน ................... ชุด 
 4.  ชั้น....................................................................... บุรุษ  สตรี จ านวน ................... ชุด 
 5.  ชั้น....................................................................... บุรุษ  สตรี จ านวน ................... ชุด 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน.........................ชุด 
เนื่องจาก   ส่งคืนชั้นรอง   ลาออก 
   เกษียณราชการ   เสียชีวิต 
 
 
  ลงชื่อ.......................................................................... 
   (.......................................................................) 
   ผู้ส่งคืนเครื่องราชฯ 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 
 ข้าพเจ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จ านวน......................ชุด 

สภาพ    ปกติ จ านวน....................ชุด    ช ารุด  จ านวน..........................ชุด  
(................................................................) 
  ราคาชดใช้เครื่องราชฯ จ านวน...............................บาท (..............................) 
ตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
 
   ลงชื่อ................................................................. 
   (...............................................................) 
    ผู้รับคืนเครื่องราชฯ 


