แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2562
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ดําเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชมานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป ใหแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยพิจารณาหลักเกณฑในบัญชี 41 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว าด วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ อันเป นที่ เ ชิ ดชู ยิ่งช างเผื อกและเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เชนเดียวกับขาราชการ
พลเรือน
ชั้นสายสะพาย
ตามหนั งสื อสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาระนอง ที่ ศธ 04124/ว 1031
ลงวั นที่ 26 มี นาคม 2557 ได สงสํ าเนาหนั งสื อสํ านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ที่ นร 0805/ท 1330
ลงวั น ที่ 3 มี น าคม 2557 เรื่ อ งการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ ให แก ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
1. เฉพาะผูดํานงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
2. ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นของ ค.ศ.3 เงินเดือน 58,390 บาทหรือเกิน
3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
4. ถามีคุณสมบัติตามขอ 1-3 ใหขอไดในปที่เกษียณอายุราชการเทานั้น
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ขาราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได ตองรับราชการมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ (บรรจุกอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2557)
1. ชั้น ต.ม. ไมมีวิทยฐานะ อันดับ คศ.1 อยูในระดับปฏิบัติการ บรรจุครบ 5 ปบริบูรณ ขอชั้น ต.ม. ได
2. ชั้ น ต.ช. วิ ทยฐานะชํ านาญการ อั นดับ คศ.2 อยู ในระดั บชํ านาญการ เงิ นเดื อนไม ถึง
22,140 บาท ขอชั้น ต.ช. ได
3. ชั้ น ท.ม. วิ ทยฐานะชํ านาญการ อั น ดั บ คศ.2 อยู ในระดั บชํ านาญการ เงิ น เดื อนถึ ง
22,140 บาท ขอชั้น ท.ม. ได
4. ชั้ น ท.ช. วิ ทยฐานะชํ านาญการ อั น ดั บ คศ.2 อยู ในระดั บชํ านาญการ เงิ นเดื อนถึ ง
22,140 บาท (ครบ 5 ป กอนวันที่ 29 เมษายน 2567) ขอชั้น ท.ช. ได
5. กรณี ที่ขาราชการถูกกล าวหาว ากระทํ าผิดอาญาอยู ระหวางการสื บสวนของเจ าหน าที่
ตํารวจ หรือระหวางดําเนินคดีทางศาล หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยูระหวางการสืบสวน หรือสอบสวน
พิจารณาโทษกอนการเสนอขอพระราชทาน แมผูนั้นยังไมไดชื่อวาเปนผูกระทําผิดจริงตามที่ถูกกลาวหาทาง
อาญา หรือทางวินัย ใหรอการขอพระราชทานไวกอน
6. ผู ที่ ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ในป 2561 แล ว แม มี คุ ณสมบั ติ ที่ ขอ
พระราชทานในชั้นตราทีส่ ูงขึ้นไมสามารถขอไดในป 2562 เพราะเปนการขอในปติดตอกัน

แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2562
1. ให ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ จ ะเสนอขอพระราชทานตามพระราชบั ญ ญั ติ
เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
2. ตองไมเปนผูที่เคยถูกตองโทษทางวินัย
3. การนับเวลาราชการใหนับตั้งแตวันที่อายุครบ 18 ปบริบูรณ (กรณีเริ่มรับราชการกอนอายุ
ครบ 18 ปบริบูรณ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่อายุครบ 18 ปบริบูรณ ไมนับเวลาที่เปนขาราชการวิสามัญและเวลา
ที่เปนครูประชาบาล)
4. ผูที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตองบรรจุเปนขาราชการมาแลวครบ 25 ป
บริบูรณ (บรรจุกอน 27 กรกฎาคม 2537)
5. ผู ที่ จะ เ สนอขอพระ ราชทานเ หรี ยญจั กรพรรดิ มาลา จะ ขอพระ ราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ตามสิ ท ธิ ใ นป เ ดี ย วกั น ได (กรณี มี คุ ณสมบั ติ ส ามารถเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น ท.ช. และ ร.จ.พ. ไดในปเดียวกัน ก็สามารถเสนอขอพรอมกันได)
คําอธิบายการพิมพรายการในประวัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
1. บรรทัดที่ 1 (ในตาราง) ใหพิมพวันเดือนปที่บรรจุ/ตําแหนง สังกัด โรงเรียน อําเภอ จังหวัด
2. บรรทัดที่ 2 เปนตนไปใหลงรายการโดยใชวันที่ 1 ต.ค. พ.ศ...... ป พ.ศ.ถัดจากปที่บรรจุ
(กรณีที่มีปรับตามมติ ค.ร.ม. ใหใสขั้นเงินเดือนที่ปรับตามมติ ค.ร.ม.)
3. เมื่อถึงป พ.ศ. 2544 ใหเปลี่ยนจาก 1 ต.ค..... เปน 1 เม.ย. 44 ตามดวย 1 ต.ค. 44
เพราะชวง ป 2544 เปนตนไป จะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนปละ 2 ครั้ง หามเวนจนถึง พ.ศ.ปจจุบัน หากเวน
หายไปจะไมไดรับการพิจารณา และพยายามลงรายการใหอยูในหนากระดาษขนาด เอ 4 เดียวกัน ถามีจํานวน
ป พ.ศ.มาก อนุโลมใหลงรายการในสองหนากระดาษได) กรณีมีเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ ค.ร.ม. ใหลงขั้น
เงินเดือนที่ไดปรับตามมติ ค.ร.ม.)
4. หากใน ก.พ.7 มี วัน เดื อ นป ที่ ซ้ํากั น เช น กรณี ที่ ไ ด เ ลื่ อ นระดั บ จาก ครู ชํานาญการ
เปนครูชํานาญการพิเศษ ณ วันที่ 1 ต.ค..... ใหลงรายการครั้งสุดทายและเงินเดือนครั้งสุดทาย
5. การลงประวัติการรับราชการในแบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ใหลงตั้งแตปที่บรรจุจนถึงปปจจุบัน และลงทุกป พ.ศ. เพื่อแสดงใหเห็นวาการรับราชการตอเนื่องครบ
25 ปบริบูรณ แตหากมีการลาออกชวงป พ.ศ.ใดใหหมายเหตุไวดวย หากเงินเดือนเต็มขั้น ใหใสชองหมาย
เหตุวา เต็มขั้น
6. ใหเจาของประวัติ ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ดวยลายมือชื่อจริงทุกฉบับใชหมึกสีน้ําเงินเทานั้น
7. บรรทัดสุดทายใชคําวา จนถึงปจจุบัน

แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกลูกจางประจํา
ตั้งแตหมวดฝมือขึ้นไป ประจําป 2562
1. ใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหถูกตอง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และบัญชี 15 แนบทายโดยเครงครัด
2. ลูกจางประจําที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบฯ พอสรุป ดังนี้
(1) ต อ งเป น ลู ก จ า งประจํ า ส วนราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด วย
ลูกจางประจําสวนราชการ
(2) ตองเปนลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะงานเปนลูกจางประจํา หมวดฝมือ หรือ
ลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ
(3) ตองปฏิบัตงิ านติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มบรรจุจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วัน (บรรจุเขารับราชการกอนวันที่ 5 ตุลาคม 2547)
(4) เป นผู ประพฤติ ดีและปฏิบัติงานราชการหรื องานที่ เป นประโยชนตอสาธารณชน
ดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง
(5) เปนผูไมเคยมีพระบรมราชาอนุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือรับโทษ
จําคุ ก โดยคํ าพิพากษาถึ งที่สุดใหจําคุก เวนแต เป นโทษสํ าหรั บความผิดที่ ไดกระทําโดยประมาท หรื อทํ า
ความผิดลหุโทษ
(6) ลูกจางประจําหมวดแรงงาน/หมวดกึ่งฝมือ หากภายหลังไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในหมวดฝมือ ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตั้งแตวันเริ่มบรรจุจนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 60 วัน (ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ)
เกณฑการขอพระราชทาน
1. ชั้น บ.ม. ลูกจางประจํา (ตั้งแตหมวดฝมือขึ้นไป) ไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา
ของขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภทวิ ชาการ ระดับปฏิบัติการ (ขั้นเงิ นเดือน 8,340) แต ไมถึงอัตรา
เงินเดือนของขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ขั้นเงินเดือน 15,050 บาท)
และตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ) (กอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2553)
2. ชั้น บ.ช. ไดรับ บ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือลูกจางประจํา ซึ่งไดรับคาจางตั้งแตอัตรา
เงินเดือนของขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ขั้นเงินเดือน 15,050 บาท)
3. ชั้น จ.ม. ไดรับ บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ป (กอนป 2557)
4. ชั้น จ.ช. ไดรับ จ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ป

แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกพนักงานราชการ ประจําป 2562
1. ตองเปนพนักงานราชการตามสัญญาจางของสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. พนักงานราชการตองมีชื่อและลักษณะงานเปนพนักงานที่เทียบเทากับลูกจางประจําหมวด
ฝมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
3. ตองปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานราชการ ติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจาง จนถึงวันกอนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ขอพระราชทานไมนอยกวา
60 วัน (นับถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562)
4. เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เปนประโยชนตอสาธารณชนดวยความ
อุตสาหะวิริยะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง
5. ใหตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ
จากบัญชี 32 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ 33 เรื่องแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
เกณฑการขอพระราชทานพนักงานราชการ กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค และกลุมงานบริหารทั่วไป
1. ชั้น บ.ม. กลุมงานบริการปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ) (กอนวันที่
29 พฤษภาคม 2557)
2. ชั้น บ.ช. กลุมบริหารทั่วไปปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ และไดรับ บ.ม.
มาแลวไมนอยกวา 5 ป
3. ชั้น จ.ม. ไดรับ บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป (กอนป 2557)
4. ชั้น จ.ช. ไดรับ จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
5. ชั้น ต.ม. ไดรับ จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป

เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย (ป.ม. , ป.ช. , ม.ว.ม. , ม.ป.ช.)
1. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถามี)
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หนังสือรับรองวินัยจาก ผอ.สพป./สพม./หนวยงานตางๆในสวนกลาง
4. สําเนาคําสั่ง ชํานาญการพิเศษ (สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ) หรือสําเนาคําสั่ง เชี่ยวชาญ
6. สําเนาหลักฐานการไดเครื่องราชฯ ชั้นรอง (สําเนาใบกํากับ หรือสําเนาหนาราชกิจจาฯ)
(ท.ช./ผูขอชั้น ป.ม.,ป.ม./ผูขอชั้น ป.ช.,ป.ช./ผูขอชุน ม.ว.ม.)
7. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย (เต็มขั้น 58,390 บาท)
8. สําเนา ก.พ.7 ตั้งแตหน าที่มีชื่อผูขอพระราชทานฯ จนถึงหนาที่มีการลงคําสั่งเลื่อนขั้ น
เงินเดือนครั้งสุดทาย (1 เมษายน 2561)
9. สําเนาประกาศเกษียณอายุราชการ (สําหรับผูเกษียณอายุฯ)
10. สําเนาคําสั่งการเขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด
11. แบบรายงานกรณีพิเศษ (สําหรับขาราชการบํานาญ)
12. แบบ ร.ร. 1 (ใหพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร)
13. บัญชีแสดงคุณสมบัติขาราชการ (ขร.4)
หมายเหตุ : เอกสารดังกลาว ขอ 1. – ขอ 11. อยางละ 4 ชุด และเอกสาร ขอ 12. – ขอ 13. อยางละ 1 ชุด
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
สําหรับขาราชการ
1. สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนา ก.พ.7 ตั้งแตหนาแรก หนาที่มีชื่อผูขอพระราชทานฯ จนถึงหนาที่มีการลงคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนครั้งสุดทาย (1 เมษายน 2561)
4. บัญชีแสดงคุณสมบัติขาราชการ (ขร.4)
*** กรณีพนักงานใชสัญญาจางฉบับเริ่มตนจนถึงปจจุบัน ตองจางตอเนื่อง 5 ป
หมายเหตุ : เอกสารดังกลาว ขอ 1. – ขอ 3. อยางละ 2 ชุด และเอกสาร ขอ 4. จํานวน 1 ชุด
สําหรับลูกจางประจํา (หมวดฝมือขึ้นไป)
1. สําเนาบัตรประชาชน/ลูกจางประจํา
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาสมุดประวัติที่เปนปจจุบัน
4. บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจางประจํา (ลจ.3)
หมายเหตุ : เอกสารดังกลาว ขอ 1. – ขอ 3. อยางละ 2 ชุด และเอกสาร ขอ 4. – จํานวน 1 ชุด

สําหรับพนักงานราชการ
1. สําเนาบัตรประชาชน/พนักงานราชการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาสัญญาจาง (ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ)
4. บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานราชการ (ลจ.3)
หมายเหตุ : เอกสารดังกลาว ขอ 1. – ขอ 3. อยางละ 2 ชุด และเอกสาร ขอ 4. จํานวน 1 ชุด
การเสนอขอพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
1. แบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ใหจัดพิมพแบบกรอก
ประวัติของตนเองเรียงลําดับตั้งแตบรรจุ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม ปปจจุบัน และลงรายการในบรรทัดตอมาในชอง
วัน เดือน ป ที่รับราชการวา (จนถึงปจจุบัน) ซึ่งตองจัดทําแบบกรอกประวัติใหอยูในหนึ่งหนากระดาษ เอ 4
และกรอกรายละเอียดใหครบทุกป (ดูตัวอยางแบบกรอกประวัติ) และใหเจาของประวัติลงลายมือชื่อดวย
ตนเองดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น สงจํานวน 4 ชุด หามสําเนาสง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนา ก.พ.7 ตั้งแตหนาที่มีผูพระราชทานฯ จนถึงหนาที่มีการลงคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งสุดทาย (1 เมษายน 2561)
4. แบบ ร.ร. 1 (ใหพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร)
หมายเหตุ : เอกสารดังกลาว ขอ 1. จํานวน 4 ชุด , เอกสาร ขอ 2. - ขอ 3. อยางละ 2 ชุด และขอ 4. จํานวน 1 ชุด

