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เครื่องราชอิสริยาภรณ์

คือ  เหรียญ และตราอันเป็นเครื่องประดับยศ เกิดขึ้นครั้ง
แรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรง
เรียก “เครื่องราชอิสริยยศ ” ต่อมาเปลี่ยนเป็นค าว่า 
“เครื่องราชอิสริยาภรณ”์



เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
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ชนิดของเครื่องราชอสิริยาภรณ์

๑

๒

๓
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้างเผือก แบ่ง เป็น ๘ ชั้น ดังนี้

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณช์้างเผือก ใช้อักษรย่อว่า ม.ป.ช. (มีสายสะพาย)

ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณช์้างเผือก ใช้อักษรย่อว่า ป.ช.

ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณช์้างเผือก ใช้อักษรย่อว่า ท.ช.

ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณช์้างเผือก ใช้อักษรย่อว่า ต.ช.

ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณช์้างเผือก ใช้อักษรย่อว่า จ.ช.

ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณช์้างเผือก ใช้อักษรย่อว่า บ.ช.

ชั้นที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก ใช้อักษรย่อว่า ร.ท.ช.

ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก ใช้อักษรย่อว่า ร.ง.ช.



ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ ใช้อักษรย่อว่า ม.ว.ม.  (มีสายสะพาย)

ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ใช้อักษรย่อว่า ป.ม.

ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ใช้อักษรย่อว่า ท.ม.

ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ใช้อักษรย่อว่า ต.ม.

ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณม์งกุฎไทย ใช้อักษรย่อว่า จ.ม.

ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ใช้อักษรย่อว่า บ.ม.

ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย ใช้อักษรย่อว่า ร.ท.ม.

ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย ใช้อักษรย่อว่า ร.ง.ม.
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่ งมงกุฎไทย แบ่งเป็น ๘ ชั้น ดังนี้



ที่ ชั้น ชั้นตรา
1 ชั้น 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย

2 ชั้น 7 เหรียญเงินช้างเผือก

3 ชั้น 6 เหรียญทองมงกุฎไทย

4 ชั้น 6 เหรียญทองช้างเผือก

5 ชั้น 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

6 ชั้น 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

7 ชั้น 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

8 ชั้น 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

9 ชั้น 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

10 ชั้น 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

11 ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

12 ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

13 ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

14 ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

15 ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ 

16 ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ล าดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์



• มีสัญชาติไทย

• เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์  

และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ

• ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชฯ หรือต้องโทษ

จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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คุณสมบตัิของบคุคลทีพ่ึงไดร้บัการพิจารณาเสนอ

ขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์



ระดับต ำแหน่ง เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ที่ขอพระรำชทำน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน

หมำยเหตุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม.

๒. ได้รับเงินเดือนต่่ากว่าขั้นต่่าของระดบัช่านาญงาน     (10,190 บ.) และ
ด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช.

๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่่ากว่าขั้นต่่าของระดบัช่านาญงาน   (10,190 บ.) ขอ 
จ.ม.

๔. ได้รับเงินเดือนไม่ต่่ากว่าขั้นต่่าของระดบัช่านาญงาน (10,190 บ.) และ
ด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช.

๑. ต้องมีระยะเวลารับ
ราชการติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบริบูรณ์ 
นับตั้งแต่วันเร่ิมเข้า
รับราชการจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีท่ี
จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

ประเภทวิชำกำร

ระดับปฏิบัติการ ต.ม. -

ระดับช่านาญการ ต.ช. ท.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช.
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่่ากว่าขั้นต่่าของระดบัช่านาญการพิเศษ (19,860 บ.)

ขอ ท.ม.
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่่ากว่าขั้นต่่าของระดบัช่านาญการพิเศษ(19,860 บ.) 

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีขอ ท.ช.

การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ให้แกข่้าราชการ

ตามระบบจ าแนกประเภทต าแหนง่



กลุ่มงำน เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ที่ขอพระรำชทำน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลำกำรขอพระรำชทำน

หมำยเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

- กลุ่มงำนบริกำร
- กลุ่มงำนเทคนิค

บ.ม. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.
๒. ได้ บ.ม.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช.
๓. ได้ บ.ช.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
๔. ได้ จ.ม.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช.

๑. ต้องมีระยะเวลำรับ
รำชกำรติดต่อกัน
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ 
ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร
จนถึงวันก่อนวันพระ
รำชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษำของปีที่
จะขอพระรำชทำนไม่
น้อยกว่ำ ๖๐ วัน

- กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป บ.ช. ต.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช.
๒. ได้ บ.ช.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
๓.ได้ จ.ม.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช.
๔. ได้ จ.ช.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ต.ม.

- กลุ่มงำนวิชำชีพ
เฉพำะ

จ.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม.
๒. ได้ จ.ม.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช.
๓.ได้ จ.ช.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ต.ม.
๔. ได้ ต.ม.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ต.ช.

การขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณใ์หแ้ก่พนักงานราชการ

ตามระบบจ าแนกประเภทต าแหนง่



❖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

❖ ใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สิ่งที่ไดร้บัจากการเสนอขอเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์



ข้าราชการพลเรือนที่รับราชการด้วยความ

เรียบร้อยเป็นเวลา ๒๕ ปี โดยไม่เคยท าความผิด     

มาก่อน ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่ขอพระราชทาน 

จึงได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

การขอรับเหรียญจกัรพรรดิมาลา
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