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  คําชี้แจงเพิ่มเติมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2566  

  เหรียญจักรพรรดิมาลา 

1. การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือรับราชการจนถึงกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
   ของปที่ขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน ใหนับระยะเวลาถึงวันที่ 29 พฤษภาคม  2566  
2. คํานําหนาช่ือ ช่ือสกุล วัน เดือน ป เกิด  ตองตรงกันทุกชุด ใชตัวอักษร font ไทยสารบรรณ  
   ขนาด 16 point 
3. กรอกรายการ ในหัวแบบ กรณีครบ 25 ป เมื่อใด ใหนับบรรจบกับวันบรรจุ  ตัวอยางบรรจุ 
   เขารับราชการวันที่ 24 พฤษภาคม 2540  รับราชการครบ 25 ป เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
4. ชองหมายเหตุ  ลงเฉพาะกรณีเงินเดือนไมเลื่อนเพราะเหตุใด เชน ปฏิบัติราชการไมครบ 8 เดือน  
   ลาศึกษาตอประเภท ข.  ลาเกิน  หรือผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบป/ครึ่งป ตํ่ากวาเกณฑ 
5. การยาย รักษาการในตําแหนง หรือเลื่อนตําแหนง  เลื่อนระดับ เลื่อนวิทยฐานะ ระหวางป  
   ไมตองลงในรายการ 
6. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา อัตราเงินเดือนกรอกใหถูกตอง ปกติจะลงทายดวย  
   5 หรือ 0 
7. การพิมพวัน เดือน ป ใหพิมพ  1 ต.ค. 2536  และระบุเพียงตําแหนง สังกัด  (บรรทัดบรรจุ 
   เขารับราชการคร้ังแรกหามพิมพคําวา บรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง   ทดลองปฏิบัติราชการ  
   แตใหพิมพ ตําแหนง....... อําเภอ ........ จังหวัด .........)   
8. ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยท้ัง 5 สถาน รวมถึงถูกทําทัณฑบน หรือมีหนังสือวากลาวตักเตือน  
   แมจะถูกลางมลทินก็ไมอาจเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได และถือปฏิบัติตาม 
   หนังสือที่สงมาดวย 9 อยางเครงครัด 
9. ประวัติการเสนอขอพระราชทานพิมพใหสะอาด เรียบรอย ไมขีดฆา ไมลบดวยนํ้ายาลบคําผิด 
10. ชวงเปนขาราชการวิสามัญมิใหนับ 
11. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตองไมขอซ้ําชั้นตรา หรือขอปติดกัน  
      สวนการเสนอขอพระราชทานเหรีญจักรพรรดิมาลาใหขอปเดียวกัน หรือขอปติดกันกับ  
      เคร่ืองราชอิสริยาภรณได  โดยใหตรวจสอบจากบัญชีการเสนอขอฯ ที่โรงเรียนเสนอสงไปยัง 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ   และบัญชีรายช่ือผูไดรับพระราชทานที่สํานักงานเขตพื้นท่ี- 
      การศึกษาฯ แจงไปใหทราบ รายใดท่ีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  มิไดมีหนังสือทักทวง 
      คุณสมบัติแจงมายังโรงเรียน ไมใหเสนอขอพระราชทานซ้ํา 
12. ลงรายการประวัติปละ 1 บรรทัด และทุกครั้งในวันท่ี (1 ตุลาคม)  สําหรับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน     
     2544  ตองลงรายการประวัติปละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 ตุลาคม  และ 1 เมษายน)   กรณีในวันที่ 
     1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ปใดมีพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน เชน ในวันที่ 1 ตุลาคม   
     2537, 1 เมษายน 2547 , 1 ตุลาคม 2548 , 1 ตุลาคม 2550 , 1 เมษายน 2554  และ 1   
     ธันวาคม 2557  ใหกรอกอัตราเงินเดือน (1 ตุลาคม หรือ 1 เมษายน) ในอัตราสูงสุดที่ปรับ  
     อัตราเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเทาน้ัน  (ลงเพียงอัตราเดียวเทาน้ัน) 
 
                                                                                 /13. กรณีที่บรรจุ ... 
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13. กรณีที่บรรจุเขารับราชการ หลังวันท่ี 1 กุมภาพันธ ของปที่บรรจุเขารับราชการ ในสดมภหมายเหต ุ   
      ใหลงรายการ วันที่ 1 ตุลาคม ของปน้ันดวย  และในสดมภหมายเหตุ ระบุ “ปฏิบัติราชการไมครบ  
      8 เดือน”   และกรณีไมเลื่อนข้ันเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน และวันท่ี 1 ตุลาคม ในปใดก็ตาม 
      ตองระบุสาเหตุการไมเลื่อน (ขั้น) เงินเดือนในสดมภหมายเหตุดวย  
14. กรณีบรรจุกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2523   ขาราชการสังกัด สปช. (เดิม)  ใหลงรายการสังกัดวา     
     “มหาดไทย”  สวนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญบางแหง  สังกัดกรมสามัญศึกษา   
     ใหลงรายการ “กรมสามัญศึกษา” แตในวันที่ 1 ตุลาคม 2523  ใหลงรายการ “สปช.”   
     สวนขาราชการที่โอนมาจากสวนราชการอื่น  ใหลงรายการสังกัดกรมเดิมตามขอเท็จจริง   
15. ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2537  ถึงปจจุบัน กรณีรับราชการในสถานศึกษาจังหวัดสระแกว             
     (ปราจีนบุรี) ใหกรอกจังหวัดสระแกว  มิใชจังหวัดปราจีนบุร ีและไมใหลงรายการวา  สปอ. .......  
     แตใหลงรายการ  “อําเภอ ..... จังหวัด .......”  
     ตัวอยาง 1 ตุลาคม 2536  ตําแหนงอาจารย 2   โรงเรียนบานดาน   อําเภออรัญประเทศ   
     จังหวัดปราจีนบุรี   แตในวันที่ วันที่ 1 ตุลาคม  2537   ใหลงรายการตําแหนงอาจารย 2    
     โรงเรียนบานดาน  อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว 
16. เมื่อลงรายการวันที่ 1 ตุลาคม  2565 แลว  บรรทัดสุดทายใหพิมพ จนถึงปจจุบัน  และเวน 
      อัตราเงินเดือน และลงลายมือช่ือดวยปากกาหมกึน้ําเงินเทาน้ัน 
17. ขาราชการครูท่ีโอนมาจากขาราชการทหาร  หากจะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  
     ตองตรวจสอบวาเคยขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา เมื่อครั้งรับราชการทหารหรือไม  
     หากเคยเสนอขอพระราชทานมาแลวมิใหขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาอีก  
18. กรณีตําแหนงเดียวกัน มิใหใชเครื่องหมายบุพสัญญา  แตตองกรอกตําแหนง  สังกัด ใหครบถวน  
     และไมพิมพคําวาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
19. การกรอกประวัติเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ปรากฏตามตัวอยางที่สงมาพรอมนี ้
20. ผูเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกรายในโรงเรียน  ใหพิมพดวยโปรแกรม Excel 
     เทาน้ัน และบันทึกขอมูลลงแผนซีดี แยกเปนรายละ Sheet  โรงเรียนละ 1 แผน  และสงไปให 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ  พรอมกับเอกสารอื่นดวย 

     เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 

21. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ กลุมบริหารทั่วไป  
     ตําแหนงครู  ใหเริ่มขอพระราชทานช้ันตรา บ.ช.  ตามเงื่อนไขการขอพระราชทาน  
     เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ บัญชี 26  ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
     วาดวยการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก 
     และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564  และที่แกไขเพิ่มเติม  
     และตองแนบสําเนาสัญญาจางและคําสั่งจางทุกฉบับ ซึ่งเปนการจางตอเน่ืองตั้งแตวันที่เร่ิมจาง 
     ถึงปจจุบัน พรอมสําเนาทะเบียนบาน รายละ 2 ชุด ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูลงนามรบัรอง 
     สําเนาถูกตองทุกหนาดวยปากกาหมึกสนี้ําเงนิ  
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22. ผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ กรณีที่มิใชการขอพระราชทานครั้งแรก ตองแนบ 
     สําเนาประกาศราชกิจจานเุบกษาทีป่รากฏชื่อชัน้ตรา และชือ่ของผูที่ไดรบัพระราชทาน  
     จํานวน 2 ชดุ 
23. ผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ คือผูอํานวยการโรงเรียน 
24. ใชแบบพิมพตามที่สงมาพรอมหนังสอืฉบบันี้  (ไมใชแบบ รร.) 
25. โรงเรียนตองเก็บสําเนาเอกสารการเสนอขอพระราชทานฯ ไวที่โรงเรียน 1 ชุด 
                                                                                             -----------------------------------   

 
                         การเสนอขอพระราชทานประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 
ตองเปนกรณีตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนรับเงินเดอืนเต็มขั้นและเกษียณอายรุาชการในวันสิ้นปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เทานั้น   ใหสงเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

1. บัญชีแสดงคุณสมบัติ (แบบ ขร.4)                                        จํานวน   1  ฉบับ 
2. สําเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ ซึ่งถายสําเนาเอกสารหนาเด่ียว (แยกแผน)  ใหมีรายละเอียด   
   ครบถวนเต็มทุกหนาตรวจสอบมิใหรายละเอียดขาดหายไป ลงรายการเปนปจจุบันถึงวันที่ 1  
   ตุลาคม  2565   และเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตองทุกหนาดวยหมึกสีน้ําเงิน                                           
3. คําสั่งรับเงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.3                                            

(กรณีปจจุบันรับเงินเดือนเต็มขั้นแลว ใหใชคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ ปจจุบัน (1 ตุลาคม 2565) 
4. คําสั่งเลื่อนใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
5. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 
6. สําเนาทะเบียนบาน 
7. สําเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ไดรับพระราชทาน ท.ช. ถายเอกสารใหครบทุกหนาที่เกี่ยวของ 
   กรณีเปนใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหถายสําเนาดวยกระดาษ เอ4 ทั้งดานหนา 
   และหลังใหอยูในแผนเดียวกัน 
8. แบบ คส.2   
   สงเอกสารรายการที่ 2-8   รายการละ 4 ชุด , รายการที่ 3-7  ผูเสนอขอพระราชทานลงลายมือชื่อ   
   รับรองสําเนาทุกหนาดวยหมึกสีน้ําเงิน  และผูลงชื่อเสนอขอในแบบ ขร4/  คือ ผอ.สพป. 

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



 

             การสงนําเอกสารการเสนอขอพระราชทานฯ ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 

         1. ขาราชการรายใดที่เสนอขอพระราชทานทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
ตองสงสําเนา สมุดประวัติ/ ก.พ. 7 ที่ชัดเจน  ขอความไมขาดหาย  พรอมแบบแสดงคุณสมบัติ 
(ขร.4/ )  รวมท้ังสิ้น 4 ฉบับ  โดยแตละฉบับตองถายเอกสารหนาเด่ียว มิใหถายเอกสารหนาหลัง 
ในแผนเดียวกัน  ตัวอยางการสงเอกสารใหจัดเอกสาร ดังน้ี 
              1.1 ตัวอยางที่ 1  นาย ก.  เสนอขอพระราชทานช้ันตรา ท.ม. เพียงอยางเดียว  ใหสง 
                    แบบแสดงคุณสมบัติ (ขร.4/   ) เย็บคูกับสําเนา ก.พ. 7  สําเนาทะเบียนบาน        
                    และแบบ คส.2 อยางละจํานวน 2 ฉบับ 

         1.2 ตัวอยางที่ 2  นาย ข. เสนอขอพระราชทานช้ันตรา ท.ช. และเหรียญจักรพรรดิมาลา               
               ใหสง 
              - แบบแสดงคุณสมบัติท่ีขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ท.ช.) เย็บคูกับ                
                สําเนา ก.พ. 7  สําเนาทะเบียนบาน  และแบบ คส.2  อยางละจํานวน 2  ฉบับ   

                   - แบบประวัติการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  เย็บคูกับสําเนา ก.พ.7                   
สําเนาทะเบียนบาน  และแบบ คส.2  อยางละจํานวน 2 ฉบับ   
         2. ลูกจางประจํา ใหสงแบบแสดงคุณสมบัติ  จํานวน 1 ชุด  สําเนาทะเบียนลูกจาง  
สําเนาทะเบียนบานท่ีปรากฏชื่อผูเสนอขอ  และแบบ คส.2 อยางละจาํนวน 2 ฉบับ 
         3. พนักงานราชการ  ใหสงแบบขอพระราชทาน จํานวน 1 ฉบับ , สําเนาสัญญาจางและคําสั่ง
จางที่เปนการจางตอเน่ืองกัน  , สําเนาทะเบียนบาน  แบบ คส.2  และสําเนาคําสั่งเลื่อนคาตอบแทน 
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  จํานวนรายการละ 2 ชุด ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนรับรองสําเนาถูกตอง 
ทุกหนา ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น 
         4. การนําสงมิใหใชลวดเย็บรวมที่มุมซาย  แตใหใชกระดาษคาดหรือเชือกมัดรวมกัน   
(ยกเวนการเย็บเขาชุดในขอ 1 ของผูเสนอขอแตละราย)  และนําสงที่กลุมบริหารงานบุคคลโดยตรง 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2565                  
         5. แบบแสดงคุณสมบัติใชตางกันระหวางขาราชการ (เคร่ืองราชอิสริยาภรณ/และแบบแสดง
คุณสมบัติของลูกจางประจํา)                  
         6. กรณที่มิใชการเสนอขอพระราชทานคร้ังแรก (ยกเวน ร.จ.พ.) ใหถายสําเนาประกาศนียบัตร
กํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ หรือสําเนาประกาศราชกิจจานุเบกษา ช้ันตราสุดทาย (เฉพาะหนาที่ระบุ 
ช้ันตราและชื่อผูเสนอขอพระราชทาน) จํานวน 1 ชุด 
         7. ตรวจนับเอกสารของผูเสนอขอพระราชทานแตละราย โดยพิมพรายชื่อผูเสนอขอ
พระราชทานทั้งโรงเรียนในฉบับเดียว) ใหครบถวนตามแบบตรวจนับ ที่สงมาดวย 10   

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

 
 

กรณลีงลายมอืชือ่ในเอกสารทกุฉบบั ตองใชปากกาหมกึนํา้เงนิเทานัน้ 
 
 
 
 
 



ชั้นตราที่ขอ ชั้นตราที่ไดรับพระราชทานสูงสุด

ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล พระราชทาน ป  2566 ไดรับพระราชทานเม่ือ 5 ธ.ค. 25 …./28 ก.ค. 25... หมายเหตุ

ตามราชกิจจานุเบกษาหนา …… ลําดับที่ ….

รับรองถูกตอง

(…………………………)

ผูอํานวยการโรงเรียน …………………..

1. พิมพทุกราย เรียงตามลําดับชั้นตราจาก ท.ช...... บ.ม.

บัญชีงบหนาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ     ประจําป   2566

โรงเรียน …………………………………………………….

2. รายที่มิใชเปนการเสนอขอพระราชทานครั้งแรก ตองแนบสําเนาราชกิจจานุเบกษา ที่ปรากฎชื่อ ชั้นตรา ปที่ไดรับพระราชทานชั้นสุดทายของผูเสนอขอ



ป.ช. ป.ม. รวม หมายเหตุ

บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี (จํานวน)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รับรองถูกตอง

(ลงชื่อ)……………………………….

(…………………………………)

ผูอํานวยการโรงเรียน……………………

เครื่องราชอิสริยาภรณ

จ.ช.ท.ช. ท.ม. ต.ช. ต.ม.

แบบบัญชีสรุปจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณใหแกขาราชการ

หนวยงาน/โรงเรียน…………………………………………………….สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

จ.ม. บ.ช. บ.ม.

ประจําป  2566

ที่ ชื่อหนวยงาน/โรงเรียน
ร.จ.พ.



แบบ ขร 4/

(1) (2) (4) (6)

ตําแหนง หมายเหตุ

ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ระดับ ตั้งแต เงินเดือน ปจจุบัน และอดีต เฉพาะปที่ไดรับ ที่ไดรับ วัน เดือน (เริ่มบรรจุกรณีขอครั้งแรก,โอนมาจาก,

เลขประจําตัวประชาชน (ปจจุบัน) วัน เดือน ป (ปจจุบัน) พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (จากชั้นสูง (5 ธ.ค….) ชื่อตัว - ชื่อสกุลเดิม,ชื่อตําแหนง

ไปช้ันรอง) (28 ก.ค. .) ตามบัญชีอื่น,ปที่เกษียณ ฯลฯ)

คําอธิบาย

ชอง (1) ใหเรียงลําดับชื่อใหตรงตามบัญชีรายชื่อผูเสนอขอพระราชทานตั้งแตตนจนสุดทาย ขอรับรองวา รายละเอียดขางตนถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบ

ชอง (2) สําหรับผูมียศหรือคํานําหนาชื่อใหลงยศหรือคํานําหนาชื่อเต็มไวหนาชื่อตัว - ชื่อสกุล วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พ.ศ. 2564

ชอง (3) ขณะขอพระราชทานเปนขาราชการระดับ ชั้นอะไร ไดรับการบรรจุหรือเลื่อนระดับช้ันนี้ ตั้งแตวัน เดือน ป

             และปจจุบันไดรับเงินเดือนเทาใด

ชอง (4) ระบุชื่อตําแหนงที่ดํารงอยูขณะขอพระราชทานและอดีตเฉพาะปที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ลงช่ือ……………………………………

ชอง (5) ลําดับเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานแลวและที่ขอครั้งนี้ใหลงอักษรชื่อยอและวันเดือนปที่ไดรับ (……………………………………………….)

ชอง (6) ถาเปนการขอพระราชทานครั้งแรกใหระบุวันที่บรรจุเขารับราชการ รายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถาม)ี ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ……………

            ใหระบุในชองหมายเหตุ เชน โอน เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล ดํารงตําแหนงตามบัญชีอื่น ใหระบุสังกัดเดิม ผูเสนอขอพระราชทาน

             ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม ชื่อตําแหนงตามบัญชีอื่น กรณีขอปเกษียณหรือปกอนเกษียณใหระบุ วันเดือนป ที่เกษียณอายุ ฯลฯ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอครั้งนี้

บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ประจําป   2566

กระทรวงศึกษาธิการ

ลําดับ

เปนขาราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ

(3) (5)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 



แบบ ลจ 3/

(1) (2) (4) (6)

ตําแหนงและหมวด หมายเหตุ

ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล (ปจจุบันและอดีตเฉพาะท่ีไดรับพระราชทาน ที่ไดรับ (สังกัดเดิม,ชื่อตัว - ชื่อ

เลขประจําตัวประชาชน ชั้น ตั้งแต คาจาง วัน เดือน ป เครื่องราชฯ  โดยระบุเลขท่ีตําแหนงตาม (จากชั้นสูง วัน เดือน ป ขอคร้ังนี้ สกุลเดิม,รับเงินเดือน

(ปจจุบัน) วัน เดือน ป (ปจจุบัน) ที่เร่ิมบรรจุ ที่กระทรวงการคลังกําหนดไวในวงเล็บ ไปชั้นรอง) (5 ธ.ค…..) เต็มขั้นตั้งแต ฯลฯ)

(   )  ทายตําแหนง) (28 ก.ค. …..)

คําอธิบาย ขอรับรองวารายละเอียดขางตนถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ

ชอง (1) ใหเรียงลําดับชื่อใหตรงตามบัญชีรายชื่อผูเสนอขอพระราชทานตั้งแตตนจนสุดทาย ตามระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ชอง (2) สําหรับผูมียศหรือคํานําหนาชื่อใหลงยศหรือคํานําหนาชื่อเต็มไวหนาชื่อตัว - ชื่อสกุล พ.ศ. 2564

ชอง (3) ขณะขอพระราชทานเปนชั้นอะไร ไดรับการบรรจุหรือเล่ือนระดับชั้นนี้ ตั้งแตวัน เดือน ป

             และปจจุบันไดรับเงินเดือนเทาใด ลงชื่อ………………………………………..

ชอง (4) ตําแหนงที่ดํารงอยูขณะขอพระราชทานและอดีตเฉพาะปที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (……………………………………..)

             ระบุเลขท่ีตําแหนงตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนดไวใน  (   ) ดวย ตําแหนง……………………………………..

ชอง (5) ลําดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานแลวและที่ขอครั้งนี้ใหลงอักษรชื่อยอและวันเดือนปท่ีไดรับ ผูเสนอขอพระราชทาน

ชอง (6) ถาเปนการขอพระราชทานครั้งแรกใหระบุวันท่ีบรรจุเขารับราชการในชอง (3)  รายการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ (ถามี)

            ใหระบุในชองหมายเหตุ เชน โอน เปลี่ยนชื่อตัว เปล่ียนชื่อสกุล และไดรับเงินเดือนเต็มขั้น ฯลฯ

บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจางประจําสวนราชการ  ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ประจําป  2566

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

(3) (5)

ลําดับ

ตําแหนง เครื่องราชอิสริยาภรณ



โรงเรียน .....................................................................      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

คํานําหนาช่ือ ................ ช่ือ................................ ช่ือสกุล .............................เลขประจําตัวประชาชน ......................................................
เกิดวันที่ .........  เดือน ............................... พ.ศ. ............................... คาตอบแทน (1 ต.ค. 2565) .................................... บาท
ปจจุบันเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ....................... กลุมงาน ........................ ปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ (นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน)
(ทําสัญญจางครั้งแรกกอนวันที่ 29  พฤษภาคม  2561 และทําสัญญาจางตอเนื่องกันทุกป)  ตามรายละเอียดสัญญาจาง ดังนี้

1. สัญญาจางเลขที่ ......./25.... วันที่ ...........เดือน ...................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ.  ...............
2. สัญญาจางเลขที่ ......./25.... วันที่ ...........เดือน ...................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ.  ...............
3. สัญญาจางเลขที่ ......./25.... วันที่ ...........เดือน ...................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ.  ...............
4. สัญญาจางเลขที่ ......./25.... วันที่ ...........เดือน ...................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ.  ...............
5. สัญญาจางเลขที่ ......./25.... วันที่ ...........เดือน ...................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ.  ...............
6. สัญญาจางเลขที่ ......./25.... วันที่ ...........เดือน ...................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ.  ...............

รวมระยะเวลาจางตามสัญญา  ............... ป .............. เดือน ............ วัน
เคยไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง เมื่อ 5 ธ.ค. 25.......   /28 ก.ค. 25 ..........   ช้ันตรา ....................

ความเห็นของผูบังคับบัญชา
(.........)  สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ชั้นตรา ........................... เนื่องจากเปนผูประพฤติดี
         และปฏิบัติราชการดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่ราชการอยางดียิ่ง  
         และไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
(.........) ยังไมสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เนื่อจาก ...................................................................

ลงชิ่อ (................................................) ผูเสนอขอพระราชทาน

หมายเหตุ
1. แนบสําเนาทะเบียนบานที่ปรากฎชื่อผูขอพระราชทาน จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาสัญญาจางและคําสั่งจาง ทุกฉบับ  ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา

แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับพนักงานราชการ  ประจําป 2566

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

ผูอํานวยการโรงเรียน ..........................
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เลขประจําตัว คํานําหนา วัน เดือน ป วันที่เริ่มจาง คาจาง ชื่อตําแหนงที่เริ่มจาง ชั้นตราที่เคยไดรับ ชื่อตําแหนง ชั้นตราที่ขอ

ประชาชน ชื่อ เกิด ครั้งแรก  1 ต.ต. 2566 ครั้งแรก พระราชทาน/ 5 ธ.ค. 25..../28 ก.ค. 25...... ปจจุบัน พระราชทานครั้งนี้

หมายเหตุ

1. สัญญาจางเลขที่ ..../.......... เริ่มจางวันที่ ...... เดือน ............................ พ.ศ. ........................ ถึงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ....................

2. สัญญาจางเลขที่ ..../.......... เริ่มจางวันที่ ...... เดือน ............................ พ.ศ. ........................ ถึงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ....................

3. สัญญาจางเลขที่ ..../.......... เริ่มจางวันที่ ...... เดือน ............................ พ.ศ. ........................ ถึงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ....................

4. สัญญาจางเลขที่ ..../.......... เริ่มจางวันที่ ...... เดือน ............................ พ.ศ. ........................ ถึงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ....................

5. สัญญาจางเลขที่ ..../.......... เริ่มจางวันที่ ...... เดือน ............................ พ.ศ. ........................ ถึงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ....................

6. สัญญาจางเลขที่ ..../.......... เริ่มจางวันที่ ...... เดือน ............................ พ.ศ. ........................ ถึงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ....................

แนบพรอมคําส่ังจาง ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา

ผูอํานวยการโรงเรียน ...................................

บัญชีงบหนารายชื่อพนักงานราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   ประจําป   2566

โรงเรียน ..................................................................  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

รับรองขอมูลถูกตองทุกประการ

(..........................................................................)

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล
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วัน เดือน ป กรมหรือ

ที่รับราชการ กระทรวง

 25 พ.ค. 2540 อาจารย 1  โรงเรียน ................. อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สปช. 29 6,360

 1 ต.ค.  2540 อาจารย 1  โรงเรียน ................. อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สปช. 30 6,360 ปฏิบัติราชการไมครบ 8 เดือน

อาจารย 1  โรงเรียน ................. อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สปช. กรณีบรรจุกอนวันที่ 1 ก.พ.

อาจารย 1  โรงเรียน ................. อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สปช. ไมตองพิมพ "ปฏิบัติราชการไมครบ 8 เดือน"

อาจารย 1  โรงเรียน ................. อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สปช.

สปช.

สปช.

1. พิมพในโปรแกรม Excel  เทานั้น สปช.

2. ใชคําส่ัง  "ยอใหพอดี"    หามใช  "ตัดขอความ" สปช.

3. พิมพตําแหนง ครู ไมตองระบุวิทยฐานะ สปช.

สปช.

 1 เม.ย.  2544 อาจารย 2  โรงเรียน ................. อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สปช.

 1 ต.ค.  2544 อาจารย 2  โรงเรียน ................. อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สปช.

สปช.

สปช.

 1 ต.ค. 2546 อาจารย 3  โรงเรียน ................. อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

 1 เม.ย. 2548 คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ.

 1 ต.ค.  2565 คร ู โรงเรียน                                อ.ตาพระยา   จ.สระแกว สพฐ. 53,080

จนถึงปจจุบัน สพฐ.
หมายเหตุ  ใหพิมพประวัติโดยเรียงลําดับตั้งแตเริ่มบรรจุจนถึงปจจุบัน ลงชื่อ ……………………….

หากเวนหายไปจะไมไดรับพิจารณา  ลงรายละเอียดในหนาเดียวดวยกระดาษเอ 4    (……………………………..)

เจาของประวัติ

อายุ เงินเดือน หมายเหตุตําแหนง

เกิดวันที่  5 กรกฎาคม  พ.ศ.  2510     รับราชการมาครบ 25 ป  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ.  2565   เลขประจําตัวประชาชน .................

ประวัติสําหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป พ.ศ.  2566

ชื่อ……………………………………………………. ตําแหนง …………………………………….

โรงเรียน ………………………………. อําภอ …………………………. จังหวัดสระแกว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      กระทรวงศึกษาธิการ







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 
 
 
 



 - ๒ - 

 
 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 
 

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



เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ตาม พ.ร.บ. เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดมิาลา พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

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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บัญชี  ๑๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ  ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภททั่วไป    ๑. ต้องมีระยะเวลำ  

 รับรำชกำรติดต่อกัน  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่  
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
 เฉลิมพระชนมพรรษำ  
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
๒. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพือ่ไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ระดับปฏิบัติงำน บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้รับเงินเดือนต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดับช ำนำญงำน  
  และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์  
  ขอ บ.ช. 
๓.  ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดบัช ำนำญงำน ขอ จ.ม. 
๔.  ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดับช ำนำญงำน  
  และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี บริบูรณ์  
  ขอ จ.ช. 

 

๒ ระดับช ำนำญงำน 
 

ต.ม. ต.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒.  ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ต.ช. 

 

๓ ระดับอำวุโส 
 

ท.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ท.ช. 

 

๔ ระดับทักษะพิเศษ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 ประเภทวิชาการ     
๕ ระดับปฏิบัติกำร ต.ม. - -  



- ๑๙ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๖ ระดับช ำนำญกำร 

 

ต.ช. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
  ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
  ขอ ท.ม. 
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

 

๗ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
  และได้ ท.ช. มำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ป.ม.  
 

๘ ระดับเชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๙ ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๓,๐๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
  ได้ทุกป ีจนถึง ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๑๐ ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๕,๖๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๒๐ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภทอ านวยการ     

๑๑ ระดับต้น 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
  ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 และได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ระดับสูง 
 

- ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

 ประเภทบริหาร    
๑๓ ระดับต้น - ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 

  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

 

๑๔ ระดับสูง 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๔,๕๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
  ได้ทุกปี จนถึง ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๑๕ ระดับสูง 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บำท  
 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๖ ระดับสูง 

ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บำท ด ำรงต ำแหน่ง 
- ปลัดกระทรวง 
- หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มฐีำนะเป็นกรม 
 ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตร ี
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

 
 



- ๒๒ - 
 

บัญชี  ๑๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ 
 

ต.ม. - - ๑. ต้องมีระยะเวลำ  
 รับรำชกำรติดต่อกัน  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่  
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
 เฉลิมพระชนมพรรษำ  
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
๒. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 

๒ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
ช ำนำญกำร 
 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ
 ขั้นต่ ำของอันดับ คศ. ๓  
 ขอ ท.ม. 
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ
 ขั้นต่ ำของอันดับ คศ. ๓ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ 

๓ ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
- ครู 
- ศึกษำนิเทศก ์
- รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ท.ช. - - 

ต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ 
หรือไมต่่ ำกว่ำอันดับ คศ. ๓ 

๔ ต าแหน่งท่ีมีวทิยฐานะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ 

- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 ของอันดับ คศ. ๓ 
 และได้ ท.ช. มำแล้ว
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ป.ม. ในปีท่ีเกษียณอำยุ
 รำชกำร 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 

เชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 

๖ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๓,๐๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
 ได้ทุกป ีจนถึง ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

๗ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๕,๖๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 
 

     

     

 



- ๔๐ - 
 

บัญชี  ๒๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ลูกจ้ำงประจ ำ  

ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนข้ันต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนระดับปฏิบตักิำร 
แต่ไม่ถึงขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำร  
 

บ.ม. จ.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่ 
 วันเริ่มจ้ำง จนถึงวันก่อน
 วันพระรำชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษำของปี 
 ทีจ่ะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำของ
 ส่วนรำชกำรตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
 ลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร 
 และหมำยควำมรวมถึง
 ลูกจ้ำงประจ ำสังกัด 
 หน่วยธุรกำรของรัฐสภำ 
 ศำล องค์กรอิสระ 
 ตำมรัฐธรรมนูญที่เป็น 
 ส่วนรำชกำร และ
 ลูกจ้ำงประจ ำของรำชกำร
 ส่วนท้องถิ่น  
 แต่ไม่หมำยควำมถึง
 ลูกจ้ำงเงินทุนหมุนเวียน 
๓. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำที่มี
 ช่ือและลักษณะงำน
 ซึ่งเคยเทียบได้กับลูกจ้ำง
 โดยตรงหมวดฝีมือขึ้นไป
 หรือลูกจ้ำงประจ ำ 
 ที่มีช่ือและลักษณะ 
 เหมือนข้ำรำชกำร  
 

๒ ลูกจ้ำงประจ ำ   
ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  
 

บ.ช. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

 



- ๔๑ - 
 

บัญชี  ๒๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พนักงำนรำชกำร 

- กลุ่มงำนบริกำร   
- กลุ่มงำนเทคนิค  

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๔.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

๑. ล ำดับ ๑ - ๔ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๕ - ๗ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร 
 ตำมสญัญำจ้ำง 
 ของส่วนรำชกำร 
 ตำมระเบียบส ำนัก 
 นำยกรัฐมนตร ี
 ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  
 หรือพนักงำนรำชกำร 
 สังกัดหน่วยธุรกำรของ 
 รัฐสภำ ศำล และองค์กร 
 อิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
 ที่เป็นส่วนรำชกำร 
 
 
 

๒ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

บ.ช. ต.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๔.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
 

๓ พนักงำนรำชกำร  

กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 

จ.ม. ต.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม. 
๒.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๓.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๔.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๔ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ 

จ.ช. ท.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ช. 
๒.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๓.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๔.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.  
 
 



- ๔๒ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ พนักงำนรำชกำร 

กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับท่ัวไป 
ต.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 

๒.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๓.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๔.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
 

๔. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร
 ที่มีช่ือและลักษณะงำน 
 ที่เทียบเท่ำกับ
 ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ซึ่งเคยเทียบได้กับ
 ลูกจ้ำงโดยตรง 
 หมวดฝมีือขึ้นไป 
 ตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลัง 
 ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร  
 
 

๖ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๓.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๔.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๗ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับสำกล 

ท.ม. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๓.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๔.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
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