
1 

1.  ชื่องาน (กระบวนงาน) :  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ สพท./สศศ. และส ำนัก (ส่วนกลำง) ในสังกัด สพฐ. ทรำบถึงขั้นตอน แนวปฏิบัติ และระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 2.2 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมำลำ ของ สพท./สศศ. และส ำนัก (ส่วนกลำง) ในสังกัด สพฐ.  

3.  ขอบเขตของงาน  

เป็นกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ ่งมงกุฎไทย และกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ ให้แก่ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ (หมวดฝีมือ) พนักงำนรำชกำร 

4.  ค าจ ากัดความ  

 - 

5.  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำประจ ำปี สพฐ. จะแจ้งให้ 
สพป.ระนอง ด ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำนตำมข้ันตอนของกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

5.1 ศึกษำระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมกำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ (INSIGNIA _0BEC Ver2) 

5.2 แจ้งให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติของข้ำรำชกำร  
ลูกจ้ำงประจ ำ (หมวดฝีมือ) และพนักงำนรำชกำรในหน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ ว่ำมีผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่
สมควรจะได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ มำลำ ตำมที่
ระเบียบและกฎหมำยก ำหนด ให้หน่วยงำน/สถำนศึกษำ ส ำรวจและจัดท ำแบบบัญชีสรุปจ ำนวนชั้นตรำ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ และแบบบัญชีงบหน้ำแสดงคุณสมบัติของข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ (หมวดฝีมือ) และพนักงำนรำชกำร โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/หน่วยงำน ลงนำมรับรองควำม
ถูกต้องทุกฉบับ และในส่วนของกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ ให้จัดท ำแบบประวัติส ำหรับ
เสนอขอพระรำชทำน ซึ่งเจ้ำของประวัติจะต้องลงลำยมือชื่อด้วยตนเองทุกฉบับ (รำยละเอียดกำรจัดท ำแบบ
ประวัติฯ อยู่ในแนวทำงกำรปฏิบัติของสถำนศึกษำ) ส่ง สพป.ระนอง เพ่ือตรวจสอบและด ำเนินกำรต่อไป 
 5.3 รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลคุณสมบัติเสนอขอพระรำชทำนในแต่ละ
ชั้นตรำที่หน่วยงำน/สถำนศึกษำจัดส่งมำ โดยเฉพำะค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล หำกพบว่ำมีกำรเสนอขอ
พระรำชทำนให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนให้แจ้งให้
หน่วยงำน/สถำนศึกษำทรำบ เพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและบันทึกข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
กำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ แยกแต่ละชั้นตรำลงในโปรแกรมเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
(INSIGNIA _OBEC Ver2) และห้ำมใช้โปรแกรมอ่ืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมให้ต่ำงไปจำกโปรแกรมเดิม 
เพรำะอำจก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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 5.4 เมื่อด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระรำชทำนลงในโปรแกรมฯ ครบทุกชั้นตรำ
ที่จะเสนอขอพระรำชทำนแล้ว ให้สั่งพิมพ์รำยงำนเป็นเอกสำรบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระรำชทำนทุกชั้น
ตรำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน ของรำยละเอียดข้อมูลผู้เสนอขอพระรำชทำนทุกรำย ได้แก่        
ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ระดับ (โดยเทียบเคียงกับระดับและต ำแหน่งเดิมของข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ) ขั้นเงินเดือน เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ครั้งหลังสุดที่ได้รับและปีที่ได้รับพระรำชทำน วัน/ 
เดือน/ปีที่บรรจุ (ส ำหรับผู้เสนอขอพระรำชทำนครั้งแรกหรือผู้ที่ไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
มำก่อน) วัน/เดือน/ปี ที่ด ำรงต ำแหน่งระดับ 3,5,7 (ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ 4,6,8 ในปัจจุบัน) เมื่อตรวจสอบ
และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว) ให้สั่งพิมพ์บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระรำชทำนทุกชั้นตรำ 
จ ำนวน 2 ชุด (ส่งต้นฉบับให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 1 ชุด และเก็บส ำเนำไว้ที่ สพท./สศศ 
และส ำนัก (ส่วนกลำง) เพ่ือตรวจสอบ 1 ชุด) แล้วส ำรองข้อมูลจำกโปรแกรมลงแผ่น Diskette/CD จ ำนวน 2 ชุด 
(ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 1 ชุด และเก็บไว้ที่ สพท./สศศ และส ำนัก (ส่วนกลำง) 1 ชุด)  
ทั้งนี้ บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ที่สั่งพิมพ์และข้อมูลที่ส ำรองลงแผ่น Diskette/CD ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันหำกมี
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดในภำยหลังต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันด้วย 

5.5 เพ่ือให้กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำในแต่ละปี  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ตำมระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก ำหนด สพป.ระนอง ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือท ำหน้ำที่รวบรวมและตรวจสอบรำยชื่อ เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ พิจำรณำคุณสมบัติและ
กลั่นกรองควำมดีควำมชอบตำมที่ระเบียบก ำหนด พร้อมทั้งรับรองว่ำเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ได้ โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เป็นประธำน รองผู ้อ ำนวยกำรส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศ ึกษำที ่ได ้ร ับมอบหมำยให้ร ับผ ิดชอบงำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นรองประธำน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ยกเว้นกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล) เป็นกรรมกำร ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร หัวหน้ำกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบ
และทะเบียนประวัติและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร ร่วมกันพิจำรณำ
ก่อนน ำเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยในเดือนพฤศจิกำยน ของปีที่จะขอพระรำชทำน 
 5.6 กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำประจ ำปี ให้แก่ข้ำรำชกำร
หรือลูกจ้ำงประจ ำ (หมวดฝีมือ) ที่มำช่วยปฏิบัติรำชกำร ให้ สพป.ระนอง ที่ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำมำช่วย
ปฏิบัติรำชกำรเป็นผู้เสนอขอพระรำชทำนให้ พร้อมใส่รหัสเป็นหน่วยงำนเสนอขอพระรำชทำน 

5.7 กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสำยสะพำยประจ ำปีเพ่ิมเติม กรณีมีผู้ได้รับกำรเลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงขึ้นภำยหลังจำกที่ได้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีไปแล้ว หำก สพป.ระนอง พิจำรณำเห็นว่ำผู้ได้รับกำรเลื่อนและ
แต่งตั้งดังกล่ำว เป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ชั้นสำยสะพำยปกติก็ให้ส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเพ่ิมเติมไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยในวันที่ 12 พฤศจิกำยน ของปีที่จะขอพระรำชทำน หำกเป็นกำรเสนอ
ขอพระรำชทำนในกรณีเกษียณอำยุรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดก็ให้ส่งเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเพิ่มเติมอย่ำงช้ำภำยในวันที่ 30 กันยำยน ของปีที่จะขอพระรำชทำน 

ส ำหรับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ ประจ ำปี  
ให้แก่ผู้กระท ำควำมดีควำมชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศำสนำ และประชำชน ให้ สพป.ระนอง ตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ของผู้เสนอขอพระรำชทำนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตำมข้อเท็จจริง และถูกต้องตำม 
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หลักเกณฑ์ของกฎหมำย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติทีเกี ่ยวข้อง (รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรเสนอขอ
พระรำชทำนอยู่ในแนวทำงกำรปฏิบัติของสถำนศึกษำ) แล้วน ำเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ 3.5 เพ่ือพิจำรณำและ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ควำมประพฤติ กำรกระท ำควำมดีควำมชอบ และควำมเหมำะสมของบุคคลที่พึง
ได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนก่อนน ำเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พร้อมจัดส่ง
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนภำยในเดือนพฤศจิกำยน ของปีที่จะขอ
พระรำชทำน 

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา 

1. ส ำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ควรจะพิจำรณำเสนอขอ  
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ ตำมที่ระเบียบกฎหมำยก ำหนด  

2. จัดท ำแบบบัญชีสรุปจ ำนวนชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำที่เสนอขอ  
พระรำชทำนและรับรองควำมถูกต้องโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

3. จัดท ำแบบบัญชีงบหน้ำแสดงคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมำลำประจ ำปี  และรับรองควำมถูกต้องโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

4. จัดท ำแบบประวัติส ำหรับกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ ซึ่งเจ้ำของประวัติ  
จะต้องจัดพิมพ์รำยกำรประวัติของตนเองลงในแบบประวัติส ำหรับกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ำรับรำชกำรจนถึงวันที่ 1 ตุลำคม 25.. (ลงปี พ.ศ.ก่อนปีที่เสนอขอพระรำชทำน) และลงรำยกำร
สุดท้ำยในบรรทัดต่อมำในช่อง วัน/เดือน/ปี ที่รับรำชกำรว่ำ “จนถึงปัจจุบัน” โดยให้ลงรำยกำรที่ได้รับกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกรำยกำรห้ำมเว้นปี พ .ศ. กรณีที่ไม่ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งใดหรือมีประวัติ
กำรรับรำชกำรไม่ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลำใดให้ลงรำยละเอียดนั้น ๆ ในช่องหมำยเหตุอย่ำงชัดเจนด้วย และให้ลง
รำยกำรภำยในหนึ่งหน้ำกระดำษ ขนำด A 4 และลงลำยมือชื่อเจ้ำของประวัติด้วยตนเอง จ ำนวน 3 ชุด พร้อมส ำเนำ
ทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) ที่เป็นปัจจุบันและรับรองควำมถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจ ำนวน 1 ชุด 

5. รวบรวมเอกสำรตำมแบบต่ำง ๆ ที่ก ำหนด ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นสังกัดตำม 
ก ำหนดเวลำเพ่ือตรวจสอบและด ำเนินกำรต่อไป 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 

 1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้ำรำชกำรที่จะเสนอขอพระรำชทำนให้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก  และ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย พ.ศ.2536 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด  
 2. ข้ำรำชกำรที่จะเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตำมระเบียบฯ     
พอสรุปได้ ดังนี้ 
 2.1 ต้องมีระยะเวลำรับรำชกำรติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเป็น
ข้ำรำชกำรถึงวันก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ของปีที่จะขอพระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ 60 วัน 
 2.2 กรณีกำรนับระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งในระดับ 3/5/7  ครบ 5 ปีบริบูรณ์ ข้ำรำชกำรผู้นั้น
จะต้องด ำรงต ำแหน่งก่อน วันที่ 6 ตุลำคม ……(โดยเทียบเคียงกับระดับและต ำแหน่งเดิมของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำไปพลำงก่อน จนกว่ำ สลค . จะได้ปรับปรุงเกณฑ์บัญชีกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์) 
 2.3 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงำนรำชกำรหรืองำนที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน ด้วยควำม
อุตสำหะ ซื่อสัตย์ และเอำใจใส่ต่อหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง  
 2.4 เป็นผู้ที่ไม่เคยมีพระบรมรำชำนุญำตให้เรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ หรือต้องรับโทษจ ำคุก 
โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 2.5 กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ต้องไม่ขอพระรำชทำนปีติดกัน เว้นแต่กำร
ขอพระรำชทำนตำมข้อ 11 (1),(2) และ (3) ของระเบียบ ฯ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 

 1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระรำชทำนให้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 
 2. ลูกจ้ำงประจ ำที่จะเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตำมระเบียบฯ  

พอสรุปได้ ดังนี้ 
 2.1 เป็นลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของ
ส่วนรำชกำร 
 2.2 เป็นลูกจ้ำงประจ ำที่มีชื่อและลักษณะงำนเป็นลูกจ้ำงประจ ำโดยตรงหมวดฝีมือ หรือ
ลูกจ้ำงประจ ำที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้ำรำชกำร  
 2.3 ต้องปฏิบัติงำนติดต่อกันมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำงจนถึง
วันก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ของปีที่จะขอพระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ 60 วัน  
 2.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงำนรำชกำรหรืองำนที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน ด้วยควำม
อุตสำหะ ซื่อสัตย์ เอำใจใส่ต่อหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง 
 2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมรำชำนุญำตให้เรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ หรือต้องรับโทษจ ำคุก 
โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

 
/กำรขอพระรำชทำน... 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

 1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระรำชทำนให้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกฎไทย พ.ศ. 2536  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 
 2. พนักงำนรำชกำรที่จะเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตำมระเบียบฯ 
พอสรุปได้ ดังนี้ 
 2.1 เป็นพนักงำนรำชกำรตำมสัญญำจ้ำงของส่วนรำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 
 2.2 เป็นพนักงำนรำชกำรที่มีชื่อและลักษณะงำนเป็นพนักงำนรำชกำรที่เทียบเท่ำกับลูกจ้ำงประจ ำ
หมวดฝีมือข้ึนไป ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
 2.3 ต้องปฏิบัติงำนติดต่อกันมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำงจนถึง
วันก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ของปีที่จะขอพระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ 60 วัน  
 2.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงำนรำชกำรหรืองำนที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน ด้วยควำม
อุตสำหะ ซื่อสัตย์ และเอำใจใส่ต่อหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง 
 2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมรำชำนุญำตให้เรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ หรือต้องรับโทษจ ำคุกโดย
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระรำชทำนให้ถูกต้องตำม พ .ร.บ. เหรียญจักรมำลำ 
และเหรียญจักรพรรดิมำลำ พุทธศักรำชกำร 2484  

2. กำรนับเวลำรำชกำรให้นับตั้งแต่เริ่มรับรำชกำรจนครบ 25 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ 27   
กรกฎำคมของปีที่ขอพระรำชทำน 

3. กรณีเริ่มรับรำชกำรก่อนอำยุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอำยุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป   
และไม่นับเวลำที่เป็นข้ำรำชกำรวิสำมัญ 

4. ผู้ที่ได้ลำออกจำกรำชกำรและบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ ให้นับเวลำก่อนออกจำกรำชกำรและ 
เวลำกำรรับรำชกำรครั้งหลังรวมกันได้จนครบ 25 ปีบริบูรณ์  

5. ต้องเป็นผู้ที่รับรำชกำรมำด้วยควำมเรียบร้อยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 25 ปี และตลอดระยะเวลำของ 
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตั้งแต่เริ่มเข้ำรับรำชกำรจนถึงปีที่ขอพระรำชทำน จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมกระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ จนเกิดผลดีแก่รำชกำร และต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร 

6. ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ สำมำรถจะเสนอขอพระรำชทำน 
พร้อมกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นตรำอื่นในปีเดียวกันได้ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบ 

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยเคร่งครัด 
 

/2. กรณีท่ี... 
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 2. กรณีที่ผู้กระท ำควำมดีควำมชอบที่ท ำประโยชน์ให้กับส่วนรำชกำรหลำยแห่งให้ส่วนรำชกำรที่ได้รับ
ประโยชน์มำกที่สุดเป็นหน่วยงำนที่เสนอขอพระรำชทำน 
 3. จัดส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ก ำหนด ด ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำนไปยัง สพฐ .  
ตำมเวลำที่ก ำหนดต่อไป 

6. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำงประจ ำ / พนักงำนรำชกำร  
ในสังกัดประจ ำปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

  

 
 
 

ร.ร. / สพท. / สพฐ. 

จดัท ำฐำนขอ้มูลกำรเสนอขอพระรำชทำนฯ 

ผูข้อท่ีปฏิบติังำน 
ในโรงเรียน 

ผูข้อท่ีปฏิบติังำน 
ใน สพท. 

ผอ. ร.ร. 
 

จดัพิมพร์ำยช่ือผูเ้สนอขอ 
นอขอ 

เสนอ เลขำธิกำร กพฐ.พิจำรณำลงนำม 

ตรวจสอบคุณสมบติั 

จดัท ำเอกสำรเสนอ ผอ. สพท. พิจำรณำ 

สพฐ. 
สพท. 

สพท. 
สพท. 

ตรวจสอบคุณสมบติั 
  

จดัพิมพร์ำยช่ือผูเ้สนอคณะกรรมกำร 

สป.ศธ. 
ซ 
สพท. 

ผูข้อท่ีส ำนกั / 
หน่วยงำน
(ส่วนกลำง) 
เสนอขอ 
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7. รูปแบบท่ีใช้ 
7.1 แบบฟอร์มที่ใช้ส ำหรับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก

และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ (หมวดฝีมือ) พนักงำนรำชกำร 
7.2 แบบฟอร์มที่ใช้ส ำหรับกำรเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมำลำให้แก่ข้ำรำชกำร 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ส ำหรับในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

ดิเรกคุณำภรณ์ให้แก่ผู้กระท ำควำมดีควำมชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศำสนำ และประชำชน  โดยมี
แบบฟอร์มต่ำงๆ ดังนี้ 

-  แบบ ขร 1 เป็นแบบบัญชีแสดงจ ำนวนชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ซึ่งเสนอขอพระรำชทำน 
ให้แก่ข้ำรำชกำรชั้นสำยสะพำย 
 -  แบบ ขร 2 เป็นแบบบัญชีแสดงจ ำนวนชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ซึ่งเสนอขอพระรำชทำน
ให้แก่ข้ำรำชกำรชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำย 
 - แบบ ขร 3 เป็นแบบบัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
ชั้นตรำต่ำง ๆ 
 - แบบ ขร 4 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้ำรำชกำรซึ่งเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ประจ ำปี 
 -  แบบ ขร 5 เป็นแบบบัญชีแสดงจ ำนวนเหรียญจักรพรรดิมำลำซึ่งเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ข้ำรำชกำร 
 -  แบบ ขร 6 เป็นแบบบัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้ขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
 -  แบบ ขร 7 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้ำรำชกำรซึ่งเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
 -  แบบประวัติ ส ำหรับเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
 -  ตัวอย่ำงแบบประวัติส ำหรับเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
 - แบบ ลจ 1 เป็นแบบบัญชีแสดงจ ำนวนชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ซึ่งเสนอขอพระรำชทำน
ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
 -  แบบ ลจ 2 เป็นแบบบัญชีรำยชื่อลูกจ้ำงประจ ำผู้ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นตรำต่ำง ๆ  
 -  แบบ ลจ 3 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้ำงประจ ำ / พนักงำนรำชกำรของส่วนรำชกำรซึ่ง
เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี 
 -  แบบ ร.ร. 1 เป็นแบบรำยงำนกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี  
ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ (หมวดฝีมือ) และพนักงำนรำชกำร 
 -  แบบรำยงำนควำมดีควำมชอบประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นกรณีพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (ขอลดระยะเวลำ 1 ป)ี 
 -  แบบรำยงำนควำมดีควำมชอบประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นกรณีพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (ขอลดระยะเวลำ 2 ป)ี 
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แสดงจ ำนวนชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ซึ่งขอพระรำชทำนให้แก่ข้ำรำชกำร 

กระทรวงศึกษำธิกำร   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ชั้นสำยสะพำย ประจ ำปี พ.ศ……………                               
                                                                                                                                                                                                        แบบ ขร 1/ 

 
  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ รวม  

ล ำดับ หน่วยงำน ม.ป.ช. ม.ว.ม. ป.ช. ป.ช.  หมำยเหตุ 
  บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี (จ ำนวน)  

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ …………………           
 เขต ………….           
            
            
            

รวม           
 
                หมำยเหตุ: ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงำนหรือ สพท.ตั้งแต่ ผอ.กลุ่ม หรือเทียบเท่ำขึ้นไป                       รับรองถูกต้อง 
                              ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องก ำกับไว้ที่มุมขวำล่ำงของบัญชีแสดงจ ำนวนชั้นตรำทุกหน้ำ                      ลงชื่อ  .……………………………… 

                               (……..……………………………)   
                                 ต ำแหน่ง  …………………………………                          
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บัญชีแสดงจ ำนวนชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

ซึ่งขอพระรำชทำนให้แก่ข้ำรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำย ประจ ำปี พ.ศ……………      

                                                                                                                                                                                                                                                                 
แบบ ขร 2          

                                                                                                                                                                                                           
  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

รวม 
 

ล ำดับ หน่วยงำน ท.ช. ท.ม. ต.ช. ต.ม. จ.ช. จ.ม. บ.ช. บ.ม. หมำยเหตุ 
  บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี (จ ำนวน)  

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ….. 

                  

 เขต …..                   
                    
                    

รวม                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
หมำยเหตุ: ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงำนหรือ สพท.ตั้งแต่ ผอ.กลุ่ม หรือเทียบเท่ำขึ้นไป                                                       รับรองถูกต้อง 
              ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องก ำกับไว้ที่มุมขวำล่ำงของบัญชีแสดงจ ำนวนชั้นตรำทุกหน้ำ                                          ลงชื่อ………………………………… 

                                   (………………………………)   
                                      ต ำแหน่ง ..……………………………
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แบบ ขร 3                                                                                                                                                               
บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

ประจ ำปี พ.ศ. ............. 
กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
(ชั้นตรำ) ......................................... 

 1............................................................  
 26............................................................... 
 2............................................................  
 27............................................................... 
 3............................................................  
 28............................................................... 

ฯลฯ 
 23..........................................................  
 48............................................................... 
 24..........................................................  
 49........................................................ ....... 
 25……..………………………………   50………………………………..………. 
      ท.ช.    1-50 
      บุรุษ   45    สตรี   5 
        รับรองถูกต้อง 
      (ลงชื่อ) ................................................................ 
      (.................................................................)  
                          ต ำแหน่ง ................................................................... 

ค ำอธิบำย 
1.  พิมพ์เรียงตำมล ำดับตัวอักษร ก-ฮ แต่ละชั้นเครื่องรำชฯ (พิมพ์บุรุษ ก-ฮ แล้วต่อ

ด้วยสตรี ก-ฮ) 
2. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดำษขนำด เอ 4 
3. ให้แยกพิมพ์รำยชื่อตำมชั้นตรำ หน้ำละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รำยชื่อเป็น 2 

แถว ๆ ละ 25 ชื่อ โดยเรียงล ำดับจำก 1-25 ลงมำในแถวดำ้นซ้ำย แลว้เริ่มต้นเลขที่ 
26 ที่แถวด้ำนขวำ กรณีไม่ครบ 50 ชื่อให้พิมพ์เรียงในท ำนองดังกล่ำว โดยแบ่งชื่อ
พิมพ์ในแถวด้ำนซ้ำยและแถวด้ำนขวำให้มีจ ำนวนเท่ำกัน และหำกมีชื่อสุดท้ำยเป็น
ล ำดับเลขค่ีให้พิมพ์ชื่อสุดท้ำยนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ำย ระหว่ำงแถวทั้งสอง 

4. กรณีข้ึนหน่วยงำนใหม่หรือขึ้นชั้นตรำใหม่ ให้ขึ้นหน้ำใหม่ โดยพิมพ์เฉพำะชื่อ
หน่วยงำนหรือชั้นตรำที่ข้ึนใหม่ 

5. ขีดเส้นใต้ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตรำทุกแห่ง 
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6. พิมพ์อักษรย่อชั้นตรำ ล ำดับ ภำยในหน้ำ แยกจ ำนวน บุรุษ-สตรี และให้
ผู้รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงำนหรือสพป. / สพม. ตั้งแต่หัวหน้ำกลุ่มงำนหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องก ำกับไว้ที่มุมขวำล่ำงทุกหน้ำ 
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บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้ำรำชกำรซึ่งเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.................... 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 

                                                                                                                                 แบบ ขร. 4/ 

                                                                                                       
       ค ำอธิบำย 
 ช่อง (1) ให้เรียงล ำดับชื่อให้ตรงตำมบัญชีรำยชื่อผู้เสนอขอพระรำชทำนตั้งแต่ต้นจนสุดท้ำย                              ขอรับรองว่ำรำยละเอียดข้ำงต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมระเบียบ 
 ช่อง (2) ส ำหรับผู้มียศหรือค ำน ำหน้ำชื่ให้ลงยศหรือค ำน ำหน้ำชื่อเต็มไว้หน้ำชื่อตัว ชื่อสกุล                         ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ พ.ศ. 2536 ข้อ  8,10,19 
(3),22   
 ช่อง (3) ขณะขอพระรำชทำนเป็นข้ำรำชกำรระดับชั้นอะไร ได้รับกำรบรรจุหรือเลื่อระดับชั้นนี้  
            ตั้งแต่วัน เดือน ปี และปัจจุบันได้รับเงินเดือนเท่ำใด  
 ช่อง (4) ระบุชื่อต ำแหน่องที่ด ำรงอยู่ขณะขอพระรำชทำนและอดีตเฉพำะปีที่ได้รับพระรำชท่ำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์     
 ช่อง (5) ล ำดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทีได้รับพระรำชทำนแล้วและท่ีขอครั้งนี้ให้ลงอักษรชื่อย่อและวัน เดือน ปีที่ได้รับ               ลงชื่อ................................................................  
 ช่อง (6) ถ้ำเป็นกำรขอพระรำชทำนครั้งแรกให้ระบุวันที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร รำยกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)           (..............................................................) 
           ให้ระบุในช่องหมำยเหตุ เช่น โอน เปลี่ยนชื่อ เปลีย่นชื่อสกุล ด ำรงต ำแหน่งตำมบัญชีอ่ืน ให้ระบุสังกัดเดิม               ต ำแหน่ง............................................................ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
  เป็นข้ำรำชกำร ต ำแหน่ง เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ หมำยเหตุ 
ล ำดับ ชื่อตัว - ชื่อ

สกุล 
ระดับ ตั้งแต่ เงินเดือ

น 
ปัจจุบัน และ อดีต เฉพำะปีที่

ได้รับ 
ที่ได้รับ วัน เดือน ขอครั้งนี้ (เริ่มบรรจุกรณีขอครั้งแรก, โอนมำ

จำก, 
  (ปัจจุบัน) วัน เดือน ปี (ปัจจุบัน) พระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
(จำกชั้นสูง ปี  ชื่อตัว – ชื่อสกุลเดิม, ชื่อต ำแหน่ง 

      ไปชั้นรอง (28 ก.ค. ….)  ปีที่เกษียณ ฯลฯ) 
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           ชื่อ  ชื่อสกุลเดิม ชื่อต ำแหน่งตำมบัญชีอ่ืน กรณีขอปีเกษีญณหรือปีก่อนเกษียณให้ระบุวัน เดือน ปีที่เกษียณอำยุ ฯลฯ           ผู้เสนอขอพระรำชทำน 
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บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้ำรำชกำรซึ่งเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.................... 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ............................................เขต..................... 

                                                                                                                                             ขร. 4/  

ล ำดับ ชื่อตัว - ชื่อสกุล 

เป็นข้ำรำชกำร ต ำแหน่ง เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

หมำยเหตุ 

ประเภท / ระดับ ตั้งแต่ เงินเดือนและ ปัจจุบันและอดีตเฉพำะปีที่ได้รับ ที่ได้รับ วัน เดือน 
ป ี

ขอครั้งนี้ 

(ปัจจุบัน) วัน เดือน ปี เงินประจ ำ พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ( 5 
ธ.ค. ...) 

 

  ต ำแหน่ง     

 
 

         

 
                                                                                        ขอรับรองว่ำรำยละเอียดข้ำงต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมระเบียบ 
                                                                                  ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ พ.ศ. 2536 ข้อ  8,10,19 (3),22   
 
                                                                                                       ลงชื่อ……….......................................................... 

          (..............................................................)                                                                                                               
             ต ำแหน่ง…...............................................................                                                                                                                                                                                                     

         ผู้เสนอขอพระรำชทำน 
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บัญชีแสดงจ ำนวนเหรียญจักรพรรดิมำลำ  ซึ่งขอพระรำชทำนให้แก่ข้ำรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประจ ำปี พ.ศ. ..... 

                                                                                                                                                                              แบบ ขร 5/ 
  

ล ำดับ หน่วยงำน 
เหรียญจักรพรรดิมำลำ รวม หมำยเหตุ 
บุรุษ สตรี (จ ำนวน)  

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ …………..     
 เขต ………..     
      

รวม     
         
 

         รับรองถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ) ............................................................... 
     (                                                    ) 
(ต ำแหน่ง)............................................................... 

 
          หมำยเหตุ  ให้ผู้รับผดิชอบโดยตรงของหน่วยงำนหรือ สพป. / สพม.  ตั้งแต่หัวหน้ำกลุ่มงำนหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
                        ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องก ำกับไว้ที่มุมขวำล่ำงของบัญชีแสดงจ ำนวนเหรียญจักรพรรดิมำลำทุกหน้ำ
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แบบ ขร 6/ 
บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้ขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 

ประจ ำปี พ.ศ. ............... 
กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
 (ชั้นตรำ) ......................................... 

 1............................................................  26...............................................................  
 2............................................................  27...............................................................  
 3............................................................  28...............................................................  
                                                            ฯลฯ   
 23..........................................................  48...............................................................  
 24..........................................................  49...............................................................  
 25……..………………………………   50………………………………..………. 
                  ร.จ.พ.    1-50 
         บุรุษ   45    สตรี   5 
 
              รับรองถูกต้อง 
                                                               (ลงชือ่) ..................................................................... 
               (..................................................................) 
      ต ำแหน่ง ................................................................... 

ค ำอธิบำย 
1.  พิมพ์เรียงตำมล ำดับตัวอักษร ก-ฮ  (พิมพ์บุรุษ ก-ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก-ฮ) 
2. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดำษขนำด เอ 4 
3. ให้แยกพิมพ์รำยชื่อตำมชั้นตรำ หน้ำละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รำยชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 

ชื่อ 
โดยเรียงล ำดับจำก 1-25 ลงมำในแถวด้ำนซ้ำย แล้วเริ่มต้นเลขที่ 26 ที่แถวด้ำนขวำ กรณีไม่
ครบ 
50 ชื่อ ให้พิมพ์เรียงในท ำนองดังกล่ำว  โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวด้ำนซ้ำยและแถวด้ำนขวำ
ให้มี จ ำนวนเท่ำกัน  และหำกมีชื่อสุดท้ำยเป็นล ำดับเลขค่ีให้พิมพ์ชื่อสุดท้ำยนั้นไว้เป็นแถว
สุดท้ำย ระหว่ำงแถวทั้งสอง 

4. กรณีข้ึนหน่วยงำนใหม่ให้ข้ึนหน้ำใหม่ โดยพิมพ์เฉพำะชื่อหน่วยงำนที่ขึ้นใหม่ 
5. ขีดเส้นใต้ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตรำทุกแห่ง 
6. พิมพ์อักษรย่อชั้นตรำ ล ำดับ ภำยในหน้ำ แยกจ ำนวน บุรุษ-สตรี และให้ผู้รับผิดชอบ

โดยตรงของหน่วยงำนหรือ สพท. ตั้งแต่หัวหน้ำกลุ่มงำนหรือเทียบเท่ำขึ้นไป ลงชื่อรับรอง
ควำมถูกต้องก ำกับไว้ที่มุมขวำล่ำงทุกหน้ำ
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บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรซึ่งเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ ประจ ำปี พ.ศ................... 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 

          แบบ ขร 7/ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ล ำดับ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง 

เกิด เข้ำรับ
รำชกำร 

รับรำชกำรครบ 25 
ปี 

บรรจุ 

หมำยเหตุ 
วัน / เดือน / 

ปี 
วัน / เดือน / 

ปี 
วัน / เดือน / ปี เมื่ออำยุ 

        
 
ค ำอธิบำย  

ช่องที่ (1) ให้เรียงล ำดับชื่อให้ตรงตำมบัญชีรำยชื่อผู้เสนอขอพระรำชทำนตั้งแต่ต้นจนสุดท้ำย                 ขอรับรองว่ำรำยละเอียดข้ำงต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ช่องที่ (2) ส ำหรับผู้มียศหรือค ำน ำหน้ำชื่อ ให้ลงยศหรือค ำน ำหน้ำชื่อเต็มไว้หน้ำชื่อตัว-ชื่อสกุล           ตำม พ.ร.บ.เหรียญจักรมำลำและเหรียญจักรพรรดิมำลำ พ.ศ.2484 
ช่องที่ (3) ระบุชื่อต ำแหน่งและหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในขณะขอพระรำชทำน             และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 4, 8 
ช่องที่ (4) ระบุวัน เดือน ปีเกิดของผู้ขอพระรำชทำน 
ช่องที่ (5) ระบุวัน เดือน ปีที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร                    ลงชื่อ.................................................................... 
ช่องที่ (6) ระบุวัน เดือน ปีที่รับรำชกำรมำครบ 25 ปี โดยวนัที่/เดือนที่บรรจุ                                                  (..................................................................) 

       กับวันที/่เดือนที่ครบ 25 ปี  ต้องเป็นวันที่/เดือนเดียวกัน                                        ต ำแหน่ง.........................................................             
 ช่องที่ (7) ระบุอำยุของผู้ขอพระรำชทำนเมื่อเริ่มบรรจุเข้ำรับรำชกำร                                                                       ผู้เสนอขอพระรำชทำน 
 ช่องที่ (8) รำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยขน์ต่อกำรพิจำรณำ ได้แก่ กรณีลำออกและบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 

                         กรณีถูกด ำเนินกำรทำงวินัยหรือได้รับโทษทำงวินัย รวมทั้งกรณีท่ีไม่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีใด 
                        ให้ระบุในช่องหมำยเหตุ ให้เข้ำใจอย่ำงชัดเจนพร้อมแนบส ำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
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ประวัติส ำหรับเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ  ประจ ำปี พ.ศ. ….. 
ชื่อ .........................................................................................
 ต ำแหน่ง ..................................................................... 
ส ำนัก / กอง........................................................................................... กรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร                                  เกิดวันที่ ………......... เดือน ……........................................ 
พ.ศ. ......................  
รับรำชกำรมำครบ 25 ปี เมื่อวันที่ ........เดือน ........ พ.ศ. ........ เลขประจ ำตัวประชำชน 
□□□□□□□□□□□□□ 
 

วัน เดือน ปี 
ต ำแหน่ง กรม หรือ กระทรวง 

อำยุ 
เงินเดือน หมำยเหตุ 

ที่เริ่มรับรำชกำร (ตัวเอง) 
...............  วันที่เริ่มบรรจุเข้ำรับรำชกำร     
1 ต.ค. .......      
1 ต.ค. .......      
1 ต.ค. .......      
1 ต.ค. .......      
1 ต.ค. .......      
1 ต.ค. .......      
1 ต.ค. .......      
1 ต.ค. .......      
1 เม.ย.......      
1 ต.ค. .......      
(จนถึงปัจจุบัน)      

หมำยเหตุ           
 1. ให้พิมพ์แบบประวัติโดยเรียงล ำดับตั้งแต่เริ่มบรรจุ  ลงชื่อ ...........................................เจ้ำของ
ประวัติเข้ำรับรำชกำรติดต่อกันทุกปี(ยกเว้นกรณีที่มีกำรลำออก และบรรจุ  (............................................)                   
กลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ จนถึงปัจจุบันแลพรวมเวลำแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปี หำกเว้นหำยไปปีใดจะไม่ได้รับกำร
พิจำรณำ                                       
 2. ช่วงระยะเวลำปีใดหำกมีกำรลำออกและบรรจุกลับเข้ำ รับรำชกำรใหม่ หรือได้รับโทษทำงวินัย
สถำนใดก็ตำม รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ระบุสำเหตุกรณีนั้น ๆ ในช่องหมำยเหตุให้
เข้ำใจอย่ำงชัดเจนด้วย ลงรำยละเอียดภำยในหน้ำเดียวกันหรือไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษและให้ใช้กระดำษ
ขนำด เอ 4 เท่ำนั้น 
 3. ให้จัดส่งประวัติฯ จ ำนวน 3 ชุด/ผู้เสนอขอฯ ต้องลงลำยมือชื่อเจ้ำของประวัติด้วยตนเองทั้ง     
3 ชุด พร้อมทั้งแนบส ำเนำสมุดประวัติ (ก.พ. 7) ที่เป็นปัจจุบันและรับรองส ำเนำถูกต้อง จำกเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว  จ ำนวนรำยละ 1 ชุด 
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-ตัวอย่าง - 

 ประวัติส ำหรับเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ  ประจ ำปี พ.ศ. 2547 
     ชื่อ นำยนิพนธ์  ใจกว้ำง    ต ำแหน่ง อำจำรย์ 2    โรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งอุทิศ    อ. บ้ำนไผ่    
จ. ขอนแก่น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 2    กรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน    กระทรวงศึกษำธิกำร                                   

              เกิดวันที่  18  เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2497  รับรำชกำรมำครบ  25  ปี    เมื่อวันที่  5  
เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2544       
                 เลขประจ ำตัวประชำชน  3 1 0 2 0 0 0 8 2 3 9 1 1 

วัน เดือน ปี 
ที่รับรำชกำร 

ต ำแหน่ง กรม 
หรือ 

กระทรว
ง 

อำยุ 
(ตัวเอง

) 

เงินเดือน หมำยเหตุ 

5 พ.ย.19  ครู 2 โรงเรียนบ้ำนไผ่ อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น องค์กำร 22 1,750  
1 ต.ค.20      “                                                        “         องค์กำร 23 1,860  
1 ต.ค.21      “                                                        “             องค์กำร 24 2,235  
1 ต.ค.22     “                                                        “             องค์กำร 25 2,385  
1 ต.ค.23 ครู 2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งอุทิศ อ.บ้ำนไผ่ จ.

ขอนแก่น 
สปช. 26 3,045  

1 ต.ค.24     “                                                        “             สปช. 27 3,405  
1 ต.ค.25  อำจำรย์ 1โรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งอุทิศ อ.บ้ำนไผ่ จ.

ขอนแก่น 
สปช. 28 4,165  

1 ต.ค.26      “                                                        “         สปช. 29 4,425  
1 ต.ค.27      “                                                        “             สปช. 30 4,685  
1 ต.ค.28      “                                                        “             สปช. 31 4,945  
1 ต.ค.29  อำจำรย์ 2โรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งอุทิศ อ.บ้ำนไผ่ จ.

ขอนแก่น 
สปช. 32 5,205  

1 ต.ค.30      “                                                        “         สปช. 33 5,465  
1 ต.ค.31      “                                                        “             สปช. 34 5,745  
1 ต.ค.32     “                                                        “             สปช. 35 7,200  
1 ต.ค.33     “                                                        “         สปช. 36 8,650  
1 ต.ค.34     “                                                        “             สปช. 37 9,100  
1 ต.ค.35      “                                                        “             สปช. 38 11,980  
1 ต.ค.36      “                                                        “         สปช. 39 12,540  
1 ต.ค.37      “                                                        “             สปช. 40 14,960  
1 ต.ค.38     “                                                        “             สปช. 41 14,960 ลำศึกษำต่อ

ปริญญำโท 
1 ต.ค.39     “                                                        “         สปช. 42 16,020  
1 ต.ค.40     “                                                        “             สปช. 43 17,590  
1 ต.ค.41     “                                                        “             สปช. 44 18,360  
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1 ต.ค.42     “                                                        “             สปช. 45 19,140  
1 ต.ค.43     “                                                        “             สปช. 46 20,720  
1 เม.ย.44     “                                                        “             สปช. 47 21,130  
1 ต.ค.44     “                                                        “             สปช. 47 21,930  
1 เม.ย.45     “                                                        “             สปช. 48 22,390  
1 ต.ค.45     “                                                        “             สปช. 48 23,260  
1 เม.ย.46     “                                                        “             สปช. 49 23,710  
7 ก.ค.46 โอนไปสังกัด สพฐ. ตำมมำตรำ 64 แห่ง พ.ร.บ.

ระเบียบบริหำรรำชกำร ศธ พ.ศ.2546 
สพฐ. 
ศธ. 

49 23,710  

1 ต.ค.46  อำจำรย์ 2โรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งอุทิศ อ.บ้ำนไผ่ จ.
ขอนแก่น 

สพฐ. 
ศธ. 

49 24,640  

(จนถึง
ปัจจุบัน) 

     

 
หมำยเหตุ         1.   ส่งประวัติจ ำนวน 3 ชุด และผู้เสนอขอพระรำชทำน                                      
ลงชื่อ   นำยนิพนธ์  ใจกว้ำง        
                           ต้องลงลำยมือชื่อด้วยตนเองทั้ง 3 ชุด                                               
(นำยนิพนธ์  ใจกว้ำง)\ 
                       2.  ส่งส ำเนำสมุดประวัติ (ก.พ. 7) รำยละ 1 ชุด                    
เจ้ำของประวัติ 
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บัญชีแสดงจ ำนวนชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ซ่ึงขอพระรำชทำนให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 

กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 

ประจ ำปี พ.ศ. ….. 
                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                      แบบ ลจ. 1/ 
 

 
ล ำดับ 

 
หน่วยงำน 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ รวม 
 

(จ ำนวน) 

 
หมำยเหตุ จ.ช. จ.ม. บ.ช. บ.ม. 

บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี 
1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ……………… 

เขต…………….. 
 
 

          

รวม           
 
หมำยเหตุ: ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงำนหรือ สพป./สพม.ตั้งแต่หัวหน้ำกลุ่มงำนหรือเทียบเท่ำขึ้นไป                                  รับรองถูกต้อง 
ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องก ำกับไว้ที่มุมขวำล่ำงของบัญชีแสดงจ ำนวนชั้นตรำทุกหน้ำ                                                   ลงชื่อ………………………………… 
                                                     (………………………………) 
                                   ต ำแหน่ง. ………………………………
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แบบ ลจ.2/ 
บัญชีรำยชื่อลูกจ้ำงประจ ำผู้ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

ประจ ำปี พ.ศ. ............. 
กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ………………………. 
(ชั้นตรำ) ......................................... 

 1............................................................  
 26............................................................... 
 2............................................................  
 27............................................................... 
 3............................................................  
 28............................................................... 

ฯลฯ 
 23..........................................................  
 48............................................................... 
 24..........................................................  
 49............................................................... 
 25……..………………………………   50………………………………..…………………… 
       ท.ช.    1-50 
       บุรุษ   45    สตรี   5 
           รับรองถูกต้อง 
       (ลงชื่อ) ..................................................................... 
        (..................................................................) 
                ต ำแหน่ง ................................................................... 
ค ำอธิบำย 
 1. พิมพ์เรียงตำมล ำดับตัวอักษร ก-ฮ แต่ละชั้นเครื่องรำชฯ (พิมพ์บุรุษ ก-ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก-ฮ) 
 2. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดำษขนำด เอ 4 
 3. ให้แยกพิมพ์รำยชื่อตำมชั้นตรำ หน้ำละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รำยชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ 
โดยเรียงล ำดับจำก 1-25 ลงมำในแถวด้ำนซ้ำย แล้วเริ่มต้นเลขที่ 26 ที่แถวด้ำนขวำ กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ      
ให้พิมพ์เรียงในท ำนองดังกล่ำว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวด้ำนซ้ำยและแถวด้ำนขวำให้มี จ ำนวนเท่ำกัน และ
หำกมีชื่อสุดท้ำยเป็นล ำดับเลขคี่ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ำยนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ำย ระหว่ำงแถวทั้งสอง 
 4. กรณีขึ้นหน่วยงำนใหม่หรือขึ้นชั้นตรำใหม่ ให้ขึ้นหน้ำใหม่ โดยพิมพ์เฉพำะชื่ อหน่วยงำนหรือ  
ชั้นตรำที่ขึ้นใหม ่
 5. ขีดเส้นใต้ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตรำทุกแห่ง 
 6. พิมพ์อักษรย่อชั้นตรำ ล ำดับ ภำยในหน้ำ แยกจ ำนวน บุรุษ-สตรี และให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ของหน่วยงำนหรือสพป. / สพม.  ตั้งแต่หัวหน้ำกลุ่มงำนหรือเทียบเท่ำขึ้นไป ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องก ำกับ
ไว้ที่มุมขวำล่ำงทุกหน้ำ 
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บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร ซึ่งเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี พ.ศ……………….. 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 

                                                                                                                                                                           แบบ ลจ. 3 / 

ค ำอธิบำย 
 ช่อง (1) ให้เรียงล ำดับชื่อให้ตรงตำมบัญชีรำยชื่อผู้เสนอขอพระรำชทำนตั้งแต่ต้นจนสุดท้ำย ขอรับรองว่ำรำยละเอียดข้ำงต้นถูกต้องและเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตำมระเบียบ  
 ช่อง (2) ส ำหรับผู้มยีศหรือค ำน ำหน้ำช่ือให้ลงยศหรือค ำน ำหน้ำช่ือเตม็ไว้หน้ำช่ือตัว-ช่ือสกุล ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ พ.ศ. 2536 ข้อ 8,10,19(4) ,22  
 ช่อง (3) ขณะขอพระรำชทำนเป็นช้ันอะไร ได้รับกำรบรรจุหรือเลื่อนระดับชั้นนี้ ตั้งแต่วัน เดือน ปี และปัจจุบันไดร้ับเงินเดือนเท่ำใด  
 ช่อง (4) ต ำแหน่งท่ีด ำรงอยู่ขณะขอพระรำชทำนและอดีตเฉพำะปีทีไ่ด้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ ระบุเลขท่ีต ำแห่น่งตำมบญัชีตที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดไว้ใน ( ) ด้ว  
 ช่อง (5) ล ำดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับพระรำชทำนแล้วและที่ขอครั้งนี้ให้ลงอักษรช่ือย่อและวันเดือนปีท่ีได้รบั                                                             
 ช่อง (6) ถ้ำเป็นกำรขอพระรำชทำนครั้งแรก ให้ระบุวันท่ีบรรจุเข้ำรบัรำชกำรในช่อง (3) รำยกำรเปลีย่นแปลงอ่ืน ๆ (ถ้ำม ีให้ระบุในช่องหมำยเหตุ  เช่น โอน เปลี่ยนช่ัวตัว เปลี่ยนช่ือสกุล และได้รับเงินเดือนเต็ม
ขั้น ฯลฯ 
             ลงชื่อ ………………………………………….. 
             (………………………………………………………….) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
  ต ำแหน่ง ต ำแหน่งและหมวด เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ หมำยเหตุ 
ล ำดั
บ 

ชื่อตัว - ชื่อ
สกุล 

ชั้น ตั้งแต่ เงินเดือ
น 

วัน เดือน 
ปี 

(ปัจจุบันและอดีตเฉพำะที่ได้รับ
พระรำชทำน 

ที่ได้รับ วัน เดือน 
ป ี

ขอครั้งนี้ (สังกัดเดิม, ชื่อตัว - 
ชื่อ 

  (ปัจจุบั
น) 

วัน เดือน 
ปี 

(ปัจจุบั
น) 

(ปัจจุบัน) เครื่องรำชฯ โดยระบุเลขที่ต ำแหน่งตำม (จำกชั้นสูง (5 ธ.ค. ….)  สกุลเดิม, รับ
เงินเดือน 

      ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดไว้ในวงเล็บ ไปชั้นรอง)   เต็มข้ันตั้งแต่ ฯลฯ) 
      (    ) ท้ำยต ำแหน่ง)     
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บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงำนรำชกำร ซึ่งเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี พ.ศ……………….. 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
                 แบบ ลจ. 3 / 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ - ชื่อสกุล 

เป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

หมำยเหตุ 
ตั้งแต่ 

ค่ำจ้ำง กลุ่มงำน 

ปัจจุบันและอดีตเฉพำะปีที่ได้รับ 

ที่ได้รับ 

วัน เดือน 
ปี 

ขอครั้งนี้ 
วัน เดือน 

ปี 
พระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
(5 ธ.ค.) 

1          
ค ำอธิบำย 
 ช่อง (1) ให้เรียงล ำดับชื่อให้ตรงตำมบัญชีรำยชื่อผู้เสนอขอพระรำชทำนตั้งแต่ต้นจนสุดท้ำยขอรับรองว่ำรำยละเอียดข้ำงต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมระเบียบ 
 ช่อง (2) ส ำหรับผู้มียศหรือค ำน ำหน้ำชื่อให้ลงยศหรือค ำน ำหน้ำชื่อเต็มไว้หน้ำชื่อตัว-ชื่อสกุล ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ พ.ศ. 2536 ข้อ 8,10,19(4) ,22 
              ช่อง (3) ขณะขอพระรำชทำนเป็นชั้นอะไร ได้รับกำรบรรจุหรือเลื่อนระดับชั้นนี้ ตั้งแต่วัน เดือน ปี และปัจจุบันได้รับเงินเดือนเท่ำใด     
 ช่อง (4) ต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ขณะขอพระรำชทำนและอดีตเฉพำะปีที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ระบุเลขที่ต ำแหน่งตำมบัญชีที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดไว้ใน (  ) ด้วย
 ช่อง (5) ล ำดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับพระรำชทำนแล้วและท่ีขอครั้งนี้ให้ลงอักษรชื่อย่อและวันเดือนปีที่ได้รับ                        
 ช่อง (6) ถ้ำเป็นกำรขอพระรำชทำนครั้งแรก ให้ระบุวันที่บรรจุเข้ำรับรำชกำรในช่อง (3) รำยกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ให้ระบุในช่องหมำยเหตุ  เช่น โอน เปลี่ยนชั่วตัว  
      เปลี่ยนชื่อสกุล และได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ฯลฯ 
            ลงชื่อ ………………………………………………………….. 
                                                                 (………………………………………………………….) 
                                                      ต ำแหน่ง………………………………………………………. 
                                                     ผู้เสนอขอพระรำชทำน 
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8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  

 8.1 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 
ชำ้งเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536  
 8.2 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว 6745 ลงวันที่ 5  
พฤศจิกำยน 2553 เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมระบบ
จ ำแนกประเภทต ำแหน่ง 
 8.3 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 5869 ลงวันที่ 9 กันยำยน 2553  
เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมระบบจ ำแนกประเภท
ต ำแหน่ง 
 8.4 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/ว 6747 ลงวันที่ 5 
พฤศจิกำยน 2553 เรื่อง กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยบ ำเหน็จควำมชอบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
พ.ศ. 2553 
 8.5 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/ว 1483 ลงวันที่ 5 
มีนำคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
 8.6 หนังสือคณะกรรมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ ที่ นร 0106/ว 534 ลงวันที่ 21 มกรำคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 
 8.7 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 2640 ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2553 
เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
 8.8 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/8208 ลงวันที่ 29   
ตุลำคม 2552 เรื่อง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 8.9 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 
ช้ำงเผือก และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2552  
 8.10 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/57 ลงวันที่ 7 
มกรำคม 2551 เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี 
 8.11 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 174 ลงวันที่ 28 พฤศจิกำยน  
2550 เรื่อง กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี 2551  
 8.12 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/10172   
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2550 เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นสำยสะพำย ประจ ำปี 
2550 เพ่ิมเติม 
 8.13 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/1993 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2550   
เรื่อง หำรือกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นสำยสะพำย 
 8.14 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/14569 ลงวันที่ 27   
ธันวำคม 2549 เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ ประจ ำปี  
2550 
 8.15 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/14245 ลงวันที่ 20   
ธันวำคม  2549 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 



  
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
 8.16 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 146 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2549 
เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
 8.17 ประกำศคณะปฏิรูปกำรปกครองในระบบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัติย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่  33 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ วยกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
พ.ศ. 2536 
 8.18  หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 0206.1/0657 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2549   
เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
 8.19 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0507/3273 ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 
2549 เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
 8.20 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1572  ลงวันที่   
16  กุมภำพันธ์  2549 เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมำลำ ในวโรกำสพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ประจ ำปี  2549 
 8.21 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/27917  ลงวันที่   
23  กุมภำพันธ์  2547 เรื่อง  กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ ใน
วโรกำสพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ประจ ำปี  2548 
 8.22 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนมำก ที่ ศธ 04009/8573  ลงวันที่   
22  ธันวำคม  2546 เรื่อง  กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ    
ในวโรกำสพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ประจ ำปี  2547 
 8.23 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนมำก ที่ นร 0207/ว 63  ลงวันที่ 24 เมษำยน   
2545 เรื่อง กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี 
 8.24 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0217/ว 2  ลงวันที่  3  มกรำคม  2540 เรื่อง   
กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสำยสะพำย ประจ ำปี 2539 เป็นกรณีพิเศษ 
 8.25 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 87  ลงวันที่  16  มกรำคม  2537  
เรื่อง  กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 
 8.26 พระรำชบัญญัติเหรียญจักรมำลำและเหรียญจักรพรรดิมำลำ พุทธศักรำช 2484
 8.27 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ท 5240  ลงวันที่  6  สิงหำคม  
2551  เรื่อง  ข้อหำรือกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
 8.28 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0507/ว 149 ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 
2546 เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเหรียญจักรมำลำและเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
 8.29 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0217/ว 187  ลงวันที่ 6 กันยำยน 
2538 เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
 8.30 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/2270 ลงวันที่ 
5 กุมภำพันธ์ 2550 ถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตและส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  
 
 
 



  
 
9. ข้อสังเกต 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ให้แก่ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระรำชทำนหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ตำมหลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขที่ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เป็นจ ำนวนมำก 
ดังนี้ 

1. เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
บัญชีท้ำยระเบียบฯ หรือผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ  

2. ซ้ ำชั้นตรำที่เคยขอมำแล้ว 
3. ขอปีติดกัน  
4. ขอเลื่อนชั้นตรำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ  
5. ขอข้ำมชั้นตรำ และเสนอขอเกินเกณฑ์ชั้นสูงสุดของระดับต ำแหน่ง  

1.1 ระบุเครื่องรำชฯ ชั้นรอง ไม่ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง 
1.2 ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล ไม่ถูกต้องตรงตำมข้อเท็จจริง 
1.3 รหัสประจ ำตัวประชำชนไม่ถูกต้องตรงตำมข้อเท็จจริง 
1.4 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ไม่แจ้งให้ส่วนรำชกำรที่เสนอขอพระรำชทำนทรำบ 
1.5 กรณีผู้เสนอขอพระรำชทำนถูกลงโทษทำงวินัย หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทำงวินัย 

ไม่แจ้งให้ สพฐ. ทรำบ 
1.6 เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนที่ส่ง สพฐ. ไม่ครบถ้วน และส่งไม่

ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตำมเวลำที่ก ำหนด ให้ส่วนรำชกำรที่เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ให้แก่ข้ำรำชกำรและบุคคลใด ในสังกัด ให้พิจำรณำโดยรอบคอบว่ำบุคคลนั้นได้กระท ำควำมดีควำมชอบเป็น
ประโยชน์แก่รำชกำรหรือสำธำรณชนจนถึงขนำดควรได้รับพระรำชทำน มิใช่พิจำรณำแต่เพียงต ำแหน่ง 
ระดับ หรือครบก ำหนดระยะเวลำที่จะขอพระรำชทำนให้เท่ำนั้น  และในกำรพิจำรณำให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอพระรำชทำนมำกยิ่งขึ้นและพิจำรณำกลั่นกรองควำมดีควำมชอบที่ใช้ประกอบกำรเสนอ
ขอพระรำชทำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในระเบียบฯ โดยเคร่งครัด และให้
พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ำนั้น 
 
 
 
 


