
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2562 

 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ดําเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชมานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป ใหแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยพิจารณาหลักเกณฑในบัญชี 41 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ       
อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 เชนเดียวกับขาราชการ 
พลเรือน 

ชั้นสายสะพาย 
 ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ท่ี ศธ 04124/ว 1031        
ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2557 ไดสงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0805/ท 1330       
ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2557 เร่ืองการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 1. เฉพาะผูดํานงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
 2. ไดรับเงินเดือนเต็มข้ันของ ค.ศ.3 เงินเดือน 58,390 บาทหรือเกิน 
 3. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 
 4. ถามีคุณสมบัติตามขอ 1-3 ใหขอไดในปท่ีเกษียณอายุราชการเทาน้ัน 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

 ขาราชการท่ีจะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณได ตองรับราชการมาแลวไมนอยกวา   
5 ปบริบูรณ (บรรจุกอนวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557) 

 1. ช้ัน ต.ม. ไมมีวิทยฐานะ อันดับ คศ.1 อยูในระดับปฏิบัติการ บรรจุครบ 5 ปบริบูรณ ขอช้ัน ต.ม. ได 
 2. ช้ัน ต.ช. วิทยฐานะชํานาญการ อันดับ คศ.2 อยูในระดับชํานาญการ เงินเดือนไมถึง 
22,140 บาท ขอช้ัน ต.ช. ได 
 3. ช้ัน ท.ม. วิทยฐานะชํานาญการ อันดับ คศ.2 อยูในระดับชํานาญการ เงินเดือนถึง 
22,140 บาท ขอช้ัน ท.ม. ได 
 4. ช้ัน ท.ช. วิทยฐานะชํานาญการ อันดับ คศ.2 อยูในระดับชํานาญการ เงินเดือนถึง 
22,140 บาท (ครบ 5 ป กอนวันที่ 29 เมษายน 2567) ขอช้ัน ท.ช. ได 
 5. กรณีท่ีขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญาอยูระหวางการสืบสวนของเจาหนาท่ี
ตํารวจ หรือระหวางดําเนินคดีทางศาล หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยูระหวางการสืบสวน หรือสอบสวน
พิจารณาโทษกอนการเสนอขอพระราชทาน แมผูน้ันยังไมไดช่ือวาเปนผูกระทําผิดจริงตามท่ีถูกกลาวหาทาง
อาญา หรือทางวินัย ใหรอการขอพระราชทานไวกอน 
 6. ผู ท่ีขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณในป 2561 แลว แมมีคุณสมบัติท่ีขอ
พระราชทานในช้ันตราท่ีสูงข้ึนไมสามารถขอไดในป 2562 เพราะเปนการขอในปติดตอกัน 
 
 
 



แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2562 
   
 1.  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของผู ท่ีจะ เสนอขอพระราชทานตามพระราชบัญญัติ           
เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 
 2. ตองไมเปนผูท่ีเคยถูกตองโทษทางวินัย 
 3. การนับเวลาราชการใหนับต้ังแตวันท่ีอายุครบ 18 ปบริบูรณ (กรณีเริ่มรับราชการกอนอายุ
ครบ 18 ปบริบูรณ ใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ีอายุครบ 18 ปบริบูรณ ไมนับเวลาท่ีเปนขาราชการวิสามัญและเวลา     
ท่ีเปนครูประชาบาล) 
 4. ผูท่ีจะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตองบรรจุเปนขาราชการมาแลวครบ 25 ป
บริบูรณ (บรรจุกอน 27 กรกฎาคม 2537) 
 5 .  ผู ท่ี จะ เ สนอขอพระ ราชทาน เห รี ยญจักรพรร ดิมาลา จะ ขอพระ ราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ตามสิทธิในป เดียวกันได  (กรณีมีคุณสมบัติสามารถเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ช้ัน ท.ช. และ ร.จ.พ. ไดในปเดียวกัน ก็สามารถเสนอขอพรอมกันได) 

 
คําอธิบายการพิมพรายการในประวัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 1. บรรทัดท่ี 1 (ในตาราง) ใหพิมพวันเดือนปท่ีบรรจุ/ตําแหนง สังกัด โรงเรียน อําเภอ จังหวัด 
 2. บรรทัดท่ี 2 เปนตนไปใหลงรายการโดยใชวันท่ี 1 ต.ค. พ.ศ...... ป พ.ศ.ถัดจากปท่ีบรรจุ 
(กรณีท่ีมีปรับตามมติ ค.ร.ม. ใหใสข้ันเงินเดือนท่ีปรับตามมติ ค.ร.ม.) 
 3. เม่ือถึงป พ.ศ. 2544  ใหเปล่ียนจาก 1 ต.ค..... เปน 1 เม.ย. 44 ตามดวย 1 ต.ค. 44 
เพราะชวง ป 2544 เปนตนไป จะมีการเล่ือนข้ันเงินเดือนปละ 2 ครั้ง หามเวนจนถึง พ.ศ.ปจจุบัน หากเวน
หายไปจะไมไดรับการพิจารณา และพยายามลงรายการใหอยูในหนากระดาษขนาด เอ 4 เดียวกัน ถามีจํานวน
ป  พ.ศ.มาก  อนุโลมใหลงรายการในสองหนากระดาษได) กรณีมีเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติ ค.ร.ม. ใหลงข้ัน
เงินเดือนท่ีไดปรับตามมติ ค.ร.ม.) 
 4. หากใน ก.พ.7 มีวันเดือนปท่ีซํ้ากัน เชน กรณีท่ีไดเ ล่ือนระดับจาก ครูชํานาญการ                   
เปนครูชํานาญการพิเศษ  ณ วันท่ี 1 ต.ค.....  ใหลงรายการคร้ังสุดทายและเงินเดือนคร้ังสุดทาย 
 5. การลงประวัติการรับราชการในแบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลา  ใหลงต้ังแตปท่ีบรรจุจนถึงปปจจุบัน และลงทุกป พ.ศ. เพ่ือแสดงใหเห็นวาการรับราชการตอเน่ืองครบ  
25  ปบริบูรณ  แตหากมีการลาออกชวงป พ.ศ.ใดใหหมายเหตุไวดวย หากเงินเดือนเต็มขั้น ใหใสชองหมาย
เหตุวา เต็มขั้น 
 6. ใหเจาของประวัติ ลงลายมือชื่อ (ลายเซน็) ดวยลายมือชื่อจริงทุกฉบับใชหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 
 7. บรรทัดสุดทายใชคําวา จนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกลูกจางประจํา 
ตั้งแตหมวดฝมือข้ึนไป ประจําป 2562 

 
 1. ใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูท่ีจะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหถูกตอง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และบัญชี 15 แนบทายโดยเครงครัด 
 2. ลูกจางประจําท่ีจะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ จะตองมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบฯ พอสรุป ดังน้ี 
  (1) ตองเปนลูกจางประจําสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําสวนราชการ 
  (2) ตองเปนลูกจางประจําท่ีมีช่ือและลักษณะงานเปนลูกจางประจํา  หมวดฝมือ หรือ
ลูกจางประจําท่ีมีช่ือและลักษณะเหมือนขาราชการ 
  (3) ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ นับต้ังแตวันเริ่มบรรจุจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วัน (บรรจุเขารับราชการกอนวันท่ี 5 ตุลาคม 2547) 
  (4) เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชน    
ดวยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย และเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดีย่ิง 
  (5) เปนผูไมเคยมีพระบรมราชาอนุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือรับโทษ
จําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือทํา
ความผิดลหุโทษ 
  (6) ลูกจางประจําหมวดแรงงาน/หมวดก่ึงฝมือ  หากภายหลังไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในหมวดฝมือ ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเน่ืองกัน ต้ังแตวันเริ่มบรรจุจนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 60 วัน (ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ) 

เกณฑการขอพระราชทาน 

 1. ช้ัน บ.ม. ลูกจางประจํา (ต้ังแตหมวดฝมือข้ึนไป) ไดรับคาจางต้ังแตอัตราเงินเดือนข้ันตํ่า
ของขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ข้ันเงินเดือน 8,340) แตไมถึงอัตรา
เงินเดือนของขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ข้ันเงินเดือน 15,050 บาท) 
และตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ) (กอนวันท่ี 29 พฤษภาคม 2553) 
 2. ช้ัน บ.ช. ไดรับ บ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือลูกจางประจํา ซ่ึงไดรับคาจางต้ังแตอัตรา
เงินเดือนของขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ข้ันเงินเดือน 15,050 บาท) 
 3. ช้ัน จ.ม.  ไดรับ บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5  ป (กอนป 2557) 
 4. ช้ัน จ.ช.  ไดรับ จ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5  ป 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ใหแกพนักงานราชการ ประจําป 2562 

 
 1. ตองเปนพนักงานราชการตามสัญญาจางของสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 2. พนักงานราชการตองมีช่ือและลักษณะงานเปนพนักงานท่ีเทียบเทากับลูกจางประจําหมวด
ฝมือข้ึนไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 
 3. ตองปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานราชการ ติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป 
บริบูรณ นับต้ังแตวันเร่ิมจาง จนถึงวันกอนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีขอพระราชทานไมนอยกวา 
60 วัน (นับถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562) 
 4. เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนดวยความ
อุตสาหะวิริยะ ซ่ือสัตย และเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดีย่ิง 
 5. ใหตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ 
จากบัญชี 32 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ฉบับท่ี 33 เร่ืองแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 

เกณฑการขอพระราชทานพนักงานราชการ กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค และกลุมงานบริหารทั่วไป  

 1. ช้ัน บ.ม. กลุมงานบริการปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ) (กอนวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2557) 
 2. ช้ัน บ.ช. กลุมบริหารท่ัวไปปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ และไดรับ บ.ม.
มาแลวไมนอยกวา 5 ป  
 3. ช้ัน จ.ม.  ไดรับ บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5  ป (กอนป 2557) 
 4. ช้ัน จ.ช.  ไดรับ จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5  ป 
 5. ช้ัน ต.ม.  ไดรับ จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5  ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ช้ันสายสะพาย (ป.ม. , ป.ช. , ม.ว.ม. , ม.ป.ช.) 

 1. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถามี) 
 2. สําเนาทะเบียนบาน 
 3. หนังสือรับรองวินัยจาก ผอ.สพป./สพม./หนวยงานตางๆในสวนกลาง 
 4. สําเนาคําส่ัง ชํานาญการพิเศษ (สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ) หรือสําเนาคําส่ัง เช่ียวชาญ 
 6. สําเนาหลักฐานการไดเครื่องราชฯ ช้ันรอง (สําเนาใบกํากับ หรือสําเนาหนาราชกิจจาฯ) 
(ท.ช./ผูขอช้ัน ป.ม.,ป.ม./ผูขอช้ัน ป.ช.,ป.ช./ผูขอชุน ม.ว.ม.) 
 7. สําเนาคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังสุดทาย (เต็มข้ัน 58,390 บาท) 
 8. สําเนา ก.พ.7 ต้ังแตหนาท่ีมีช่ือผูขอพระราชทานฯ จนถึงหนาท่ีมีการลงคําส่ังเล่ือนข้ัน
เงินเดือนคร้ังสุดทาย (1 เมษายน 2561) 
 9. สําเนาประกาศเกษียณอายุราชการ (สําหรับผูเกษียณอายุฯ) 
 10. สําเนาคําส่ังการเขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด 
 11. แบบรายงานกรณีพิเศษ (สําหรับขาราชการบํานาญ) 
 12. แบบ ร.ร. 1 (ใหพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร) 
 13. บัญชีแสดงคุณสมบัติขาราชการ (ขร.4) 

หมายเหตุ : เอกสารดังกลาว ขอ 1. – ขอ 11. อยางละ 4 ชุด และเอกสาร ขอ 12. – ขอ 13. อยางละ 1 ชุด 

ช้ันตํ่ากวาสายสะพาย 

สําหรับขาราชการ 

 1. สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ 
 2. สําเนาทะเบียนบาน 
 3. สําเนา ก.พ.7 ต้ังแตหนาแรก หนาท่ีมีช่ือผูขอพระราชทานฯ จนถึงหนาท่ีมีการลงคําส่ัง
เล่ือนเงินเดือนคร้ังสุดทาย (1 เมษายน 2561) 
 4. บัญชีแสดงคุณสมบัติขาราชการ (ขร.4) 
 *** กรณีพนักงานใชสัญญาจางฉบับเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน ตองจางตอเน่ือง 5 ป 
หมายเหตุ : เอกสารดังกลาว ขอ 1. – ขอ 3. อยางละ 2 ชุด และเอกสาร ขอ 4. จํานวน 1 ชุด 

สําหรับลูกจางประจํา (หมวดฝมือข้ึนไป) 

  1. สําเนาบัตรประชาชน/ลูกจางประจํา 
 2. สําเนาทะเบียนบาน 
 3. สําเนาสมุดประวัติท่ีเปนปจจุบัน 
 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 

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

 1. แบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ใหจัดพิมพแบบกรอก
ประวัติของตนเองเรียงลําดับต้ังแตบรรจุ จนถึงวันท่ี 1 ตุลาคม ปปจจุบัน และลงรายการในบรรทัดตอมาในชอง 
วัน เดือน ป ท่ีรับราชการวา (จนถึงปจจุบัน) ซ่ึงตองจัดทําแบบกรอกประวัติใหอยูในหน่ึงหนากระดาษ เอ 4 
และกรอกรายละเอียดใหครบทุกป (ดูตัวอยางแบบกรอกประวัติ) และใหเจาของประวัติลงลายมือชื่อดวย
ตนเองดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น สงจํานวน 4 ชุด หามสําเนาสง 
 2. สําเนาทะเบียนบาน 
 3. สําเนา ก.พ.7 ต้ังแตหนาท่ีมีผูพระราชทานฯ จนถึงหนาท่ีมีการลงคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน
คร้ังสุดทาย (1 เมษายน 2561) 
 4. แบบ ร.ร. 1 (ใหพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร) 
หมายเหตุ : เอกสารดังกลาว ขอ 1. จํานวน 4 ชุด , เอกสาร ขอ 2. - ขอ 3. อยางละ 2 ชุด และขอ 4. จํานวน 1 ชุด 
 
 
 


