




แนวทางปฏิบัติ 
ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา   

ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  พุทธศักราช  ๒๔๘๔   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

-------------------------------- 
 

 ๑. ความทั่วไป 
 ๑.๑ กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรมำลำและเหรียญจักรพรรดิมำลำเป็นกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนตำมครำวแห่งควำมชอบ  โดยเป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของส่วนรำชกำรต้นสังกัดท่ีจะด ำเนินกำร
พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ทหำร  ต ำรวจ  และข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนในสังกัด  พร้อมกับ
กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีในโอกำสพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ   
 ๑.๒ ผู้ขอพระรำชทำนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติ ฯ  
ในปีท่ีจะขอพระรำชทำน  ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีพ้นจำกรำชกำรเพรำะเหตุลำออกจำกรำชกำรในปี 
ท่ีจะขอพระรำชทำน  ให้ได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนในปีท่ีพ้นจำกรำชกำร  ส่วนกรณี
ข้ำรำชกำรท่ีต้องพ้นจำกรำชกำรเพรำะเหตุเกษียณอำยุรำชกำรและมีคุณสมบัติครบถ้วนภำยหลัง
วันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำในปีนั้น  ให้ได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนในปีถัดไป 
 ๒. การนับเวลารับราชการเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา  ให้นับโดยค ำนวณเวลำรำชกำรท้ังหมดของผู้นั้นรวมกัน  ตั้งแต่วันบรรจุ 
เข้ำรับรำชกำรจนถึงวันท่ีมีระยะเวลำรับรำชกำรไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  ปี  หรือ  ๒๕  ปี  แล้วแต่กรณ ี
 ๒.๑ ข้ำรำชกำรทหำรหรือต ำรวจ  หำกไม่ได้รับกำรแต่งตั้งยศทหำรในกองประจ ำกำร 
หรือยศต ำรวจ  ไม่สำมำรถน ำระยะเวลำรับรำชกำรมำนับรวมเพื่อเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรมำลำ
หรือเหรียญจักรพรรดิมำลำได้   
 ๒.๒ ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน  ต้องเป็นระยะเวลำรับรำชกำรตำมกฎหมำยท่ีบัญญัติไว้ 
ในบทนิยำมค ำว่ำ  “ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน”  ตำมมำตรำ  ๔  แห่งพระรำชบัญญัติเหรียญจักรมำลำ
และเหรียญจักรพรรดิมำลำ  พุทธศักรำช  ๒๔๘๔  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  กรณีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ประเภทอื่นซึ่งไม่อยู่ในบทนิยำมดังกล่ำว  ไม่สำมำรถน ำระยะเวลำรับรำชกำรหรือระยะเวลำปฏิบัติงำน
มำค ำนวณรวมเพื่อเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำได้  เช่น  พนักงำนส่วนต ำบล 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และพนักงำนมหำวิทยำลัย   
 ๒.๓ กรณีกำรลำศึกษำ  ฝึกอบรม  ดูงำน  หรือปฏิบัติกำรวิจัย หรือลำติดตำม 
คู่สมรส  หำกส่วนรำชกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  ข้ำรำชกำรดังกล่ำวมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน 
ตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติ ฯ  สำมำรถนับระยะเวลำระหว่ำงกำรลำดังกล่ำวเพื่อพิจำรณำ
เสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรมำลำหรือเหรียญจักรพรรดิมำลำได้ 
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 ๓. หลักเกณฑ์  “การรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย”  ส าหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน  
หมำยถึงข้ำรำชกำรท่ีได้ปฏิบัติหน้ำท่ีและปฏิบัติตนเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผน 
ของทำงรำชกำร  ซึ่งส่วนรำชกำรต้นสังกัดและส่วนรำชกำรท่ีพิจำรณำกลั่นกรองกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง  และพิจำรณำถึงพฤติกรรมและผลกำรปฏิบัติรำชกำร
กรณีอื่น ๆ  ที่ผ่ำนมำประกอบด้วย  โดยมีแนวทำงในกำรพิจำรณำ  ดังนี้ 
 ๓.๑ ต้องเป็นผู้ท่ีไม่เคยกระท ำผิดวินัย  ถูกท ำทัณฑ์บน  หรือถูกว่ำกล่ำวตักเตือน   
ตั้งแต่เริ่มเข้ำรับรำชกำรจนถึงปีท่ีเสนอขอพระรำชทำน  ท้ังนี้  หมำยรวมถึงกรณีข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน
ซึ่งโอนมำจำกข้ำรำชกำรทหำรหรือต ำรวจ  หำกเคยถูกค ำสั่งลงทัณฑ์ทำงวินัยหรือลงโทษทำงวินัย
ขณะรับรำชกำรทหำรหรือต ำรวจ  ซึ่งไม่อำจถือได้ว่ำรับรำชกำรมำด้วยควำมเรียบร้อย  จะไม่อยู่ใน
เกณฑ์เสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
 ๓.๒ กรณีข้ำรำชกำรไม่ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน  สมควรท่ีจะต้องพิจำรณำเหตุแห่ง 
กำรไม่ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน  ว่ำเกิดจำกพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือไม่  
เช่น  ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรต่ ำกว่ำเกณฑ์  ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   
ลำป่วย  (ซึ่งมิใช่กรณีท่ีจ ำเป็นต้องพักรักษำตัวเป็นเวลำนำนตำมท่ีแพทย์ก ำหนด)  ลำกิจ  หรือ 
มำปฏิบัติงำนสำยเกินก ำหนด   
 ๓.๓ แม้ว่ำจะได้รับกำรล้ำงมลทินตำมกฎหมำยล้ำงมลทินก็ยังเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำร
เสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ  เนื่องจำกกำรล้ำงมลทินเป็นกำรล้ำงเฉพำะโทษ 
ท่ีได้รับจำกกำรกระท ำควำมผิดเท่ำนั้น  หำได้เป็นกำรล้ำงกำรกระท ำควำมผิดด้วยไม่  จึงถือว่ำยังเป็น 
ผู้เคยกระท ำควำมผิดมำก่อน  และจะเร่ิมนับระยะเวลำรำชกำร  ๒๕  ปีใหม่  เพื่อขอพระรำชทำน 
เหรียญจักรพรรดิมำลำไม่ได้ 
 ๔. กรณีการด าเนินการทางวินัย  หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงตามกฎ  ระเบียบ 
ของทางราชการ 
  ๔.๑ ข้ำรำชกำรท่ีถูกด ำเนินกำรสอบสวนกรณีต่ำง ๆ  เมื่อผลกำรสอบสวนสิ้นสุดลง
ปรำกฏว่ำไม่มีควำมผิดและส่วนรำชกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้ำรำชกำรดังกล่ำวไม่มีมลทินมัวหมอง
ในกรณีท่ีถูกสอบสวน  และมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติ ฯ  ก็สำมำรถเสนอ 
ขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำได้ 
  ๔.๒ กรณีผู้ท่ีเคยถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร  ให้ออกจำกรำชกำร  หรือปลดออกจำก
รำชกำร  แต่ได้อุทธรณ์จนมีค ำส่ังให้กลับเข้ำรับรำชกำร  หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำบุคคลดังกล่ำว
ไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมท่ีถูกกล่ำวหำและรับรำชกำรมำด้วยควำมเรียบร้อยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  
๒๕  ปี  จะเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติในกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ  แต่หำกเป็นผู้ท่ี 
ได้กระท ำควำมผิดแต่มีเหตุให้ได้รับกำรพิจำรณำยกโทษ  กรณีเช่นนี้ไม่อำจถือได้ว่ำเป็นผู้ท่ี 
รับรำชกำรมำด้วยควำมเรียบร้อย  และไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระรำชทำนเหรียญดังกล่ำว 
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 ๕. กรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด  หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีทางแพ่ง  
ทางอาญา  หรือทางปกครอง     
  ๕.๑ หำกข้อเท็จจริงยังไม่เป็นท่ียุติว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิดหรือไม่  สมควรท่ีส่วนรำชกำร
ต้นสังกัดจะชะลอกำรเสนอขอพระรำชทำนไว้ก่อน  หำกต่อมำเมื่อมีค ำสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องคดี 
หรือเมื่อคดีถึงท่ีสุดแล้วปรำกฏว่ำไม่เป็นผู้กระท ำควำมผิด  และส่วนรำชกำรต้นสังกัดพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำเป็นผู้ท่ีรับรำชกำรมำด้วยควำมเรียบร้อยก็สำมำรถเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ
ให้แก่ข้ำรำชกำรผู้นั้นต่อไปได ้
  ๕.๒ หำกต้องโทษตำมค ำพิพำกษำของศำลว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
โดยเจตนำ  ถือว่ำเป็นกรณีท่ีมีควำมประพฤติไม่เรียบร้อย  จึงเป็นผู้ท่ีขำดคุณสมบัติในกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ  ส่วนกรณีท่ีต้องโทษตำมค ำพิพำกษำของศำลว่ำ 
เป็นผู้กระท ำผิดโดยประมำท  หรือมีควำมผิดทำงอำญำท่ีเกิดจำกกำรกระท ำโดยประมำท  รวมท้ัง
ควำมผิดลหุโทษ  หำกเข้ำข่ำยว่ำมิได้เป็นกำรรับรำชกำรมำด้วยควำมเรียบร้อยก็ถือว่ำเป็นผู้ท่ี 
ขำดคุณสมบัติในกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
  ๕.๓ กรณีข้ำรำชกำรถูกร้องเรียน  ซึ่งมิได้เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสืบเนื่อง
จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำร  หำกส่วนรำชกำรต้นสังกัดพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้ำรำชกำรดังกล่ำว
เป็นผู้ท่ีรับรำชกำรมำด้วยควำมเรียบร้อยก็สำมำรถเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำได้ 
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การเสนอขอพระราชทาน 

ส่วนราชการต้นสงักดัพิจารณาเสนอขอพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ให้แกท่หาร ต ารวจ  
และข้าราชการฝ่ายพลเรือนในสังกัด ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในปีที่จะขอพระราชทาน ส าหรับผู้ที่ลาออกจากราชการ
ในปีที่จะขอพระราชทาน ให้ได้รบัการพิจารณาเสนอขอพระราชทานในปีนัน้ด้วย ส่วนผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนภายหลังวันพระราชพิธี ฯ  ให้ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานในปีถัดไป   

หลักเกณฑ์ “รับราชการ 
มาด้วยความเรียบร้อย” 

หมายถึงข้าราชการที่ไดป้ฏิบัตหิน้าที่และปฏิบตัิตนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงปีที่เสนอขอพระราชทาน กล่าวคือ 
2.1 ต้องเป็นผู้ทีไ่ม่เคยกระท าผิดวินยั ถูกท าทัณฑบ์น หรือถูกว่ากล่าวตักเตือน  
2.2 กรณีข้าราชการไมไ่ด้รับการเลื่อนเงินเดือน สมควรที่จะต้องพิจารณาเหตุแห่งการไม่ได้รับการเลือ่นเงินเดือน  
 ว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบตัิราชการหรือไม่    
2.3 ผู้ที่กระท าความผิดและได้รบัการล้างมลทนิตามกฎหมายล้างมลทิน ซึ่งเปน็การล้างเฉพาะโทษทีไ่ด้รับ  
 ไม่ใช่การล้างความผิด จึงขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน และจะเริ่มนับระยะเวลาราชการ 25 ปีใหม่  
 เพื่อขอพระราชทานไมไ่ด ้

การด าเนินการทางวินัย 
หรือการสอบสวนต่าง  ๆ

กรณีถูกกล่าวหา  
หรืออยู่ระหว่างด าเนินคดี 

 

4.1  หากข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติว่าเป็นผู้ที่กระท าความผิดหรือไม่ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดชะลอการเสนอ 
  ขอพระราชทานไว้ก่อน  หากต่อมามีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรอืเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าไม่เป็นผู้กระท า 
  ความผิด  สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการผู้นั้นต่อไปได้  
4.2  หากต้องค าพิพากษาว่ากระท าผิดอาญาโดยเจตนา ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน รวมถึงกรณี 
  กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเข้าข่ายว่ามไิด้เปน็การรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย 
4.3  กรณีข้าราชการถูกร้องเรียน ซึ่งไม่เกี่ยวหรือสืบเนื่องกับการปฏิบัติราชการ หากส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
  เป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยก็สามารถเสนอขอพระราชทานได้    

3.1  หากผลการสอบสวนสิน้สุดแล้วปรากฏว่าไม่มีความผิด ส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นวา่ไม่มีมลทินมัวหมอง 
  ในกรณีถูกสอบสวน และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ ฯ กส็ามารถเสนอขอพระราชทานได้   
3.2  ผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการ แต่ได้อุทธรณ์จนกลับเข้ารับราชการ หากปรากฏว่า 
  บุคคลดังกลา่วไมไ่ด้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา และมีคณุสมบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ ฯ  
  ก็สามารถเสนอขอพระราชทานได้ แต่หากได้กระท าความผิดแตม่ีเหตุให้ได้รับการยกโทษ ไม่อาจถือได้ว่า 
  เป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย  

 

 

 

 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
ส าหรับพระราชทานข้าราชการฝ่ายพลเรือน  
ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี  หากเป็นเจ้าหน้าที ่
ของรัฐประเภทอ่ืนซึ่งไม่ใช่ “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญัติดังกล่าว   
ไม่สามารถน าระยะเวลารับราชการหรือระยะเวลา
ปฏิบัตงิานมาค านวณรวมเพื่อเสนอขอพระราชทาน 

 

เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) 
ส าหรับพระราชทานแก่ผู้ที่มียศทหารหรือ
ต ารวจตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ ทั้งต้องเป็น 
ผู้ที่รับราชการประจ าการหรือในกองประจ าการ 
รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี   
หากไมไ่ด้รับการแต่งตัง้ยศทหารในกองประจ าการ
หรือยศต ารวจ ไม่สามารถน าระยะเวลารับราชการ
มานับรวมเพื่อเสนอขอพระราชทาน 

 

 
การเสนอขอพระราชทาน 

กองอาลกัษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  :  มีนาคม  2561 
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