
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2563 

ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย 
1. ช้ัน ต.ม. บรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ครบ 5 ปีบริบูรณ ์หรือบรรจุไม่เกินวันที่ 29 พฤษภาคม 

2558 (นับต้ังแต่วันบรรจุ ถงึวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่เสนอขอพระราชทานไม่ตํ่ากว่า 60 วัน ก่อนวันที่ 
29 พฤษภาคม 2563 ) 

2. ช้ัน ต.ช. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ 
3. ช้ัน ท.ม. เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่า

กว่าช้ัน 22,140 บาท  
4. ช้ัน ท.ช. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่า

กว่า 22,140 บาท มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี คือ ต้องได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.2 ช้ัน 22,140 บาท 
ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2558 ( 5ปี ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่น้อยกว่า 90 วัน ) หรือ เป็นขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.3 วิทยาฐานะชํานาญการพิเศษ ให้ขอ ท.ช. ได้เลย 
แนบเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเคร่ืองราชอันมีเกียรติย่ิง 
มงกุฎไทย (จ.ม จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม. และ ท.ช. ) ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบด้วย  

           1.1 แบบ ขร 4 /37                                                                    จํานวน 1 ฉบับ  
           1.2 สําเนา กพ.7                                                                         จํานวน 1 ฉบับ 
           1.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนา ด้วยปากกาสีนํ้าเงินเท่าน้ัน         จํานวน 1 ฉบับ 

ชั้นสายสะพาย 
1. ช้ัน ป.ม. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ.3 (เต็มขั้น) คือ ขัน้ 58,390 บาท ได้รับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ัน ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูณ ์และขอพระราชทานได้ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
(ปี2563) เท่าน้ัน สําหรับข้าราชการครู จะขอช้ัน ป.ม. ได้เมื่อมีวิทยาฐานะ เช่ียวชาญ และได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

2. ช้ัน  ป.ช. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.4 วิทยฐานะ เช่ียวชาญและได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ัน ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บรบูิรณ์  

3. ช้ัน ม.ว.ม. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.4 วิทยฐานะ เช่ียวชาญ และได้รบั 
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ช้ัน ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บรบูิรณ์ 

          วิธีการนับช้ันรอง 3 ปี 5 ปี  แล้วแต่กรณีให้นับข้ามปี 2559 ไป เช่น ได้ท.ช. เมื่อปี 2555  
          จะครบ 5 ปี บริบูรณ์เมื่อปี2561 และสามารถเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ช้ัน ป.ม.ประจําปี 2563 ได้ 
          แนบเอกสารเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ช้ัน สายสะพาย ให้แนบเอกสาร ประกอบด้วย  

1. แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (แบบ ร.ร.1) ประจําปี 2563 จํานวน 4 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนประวัติ กพ.7 (รับรองโดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติเท่าน้ัน)   จํานวน 4 ชุด 
3. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังเป็นคศ.3 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ    จํานวน 4 ชุด 
4. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีเงินเดือนเต็มขั้นครั้งแรก    จํานวน 4 ชุด 
5. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที ่2 ( 1 ตุลาคม 2562 )   จํานวน 4 ชุด 
6. สําเนาทะเบียนบ้าน        จํานวน 4 ชุด 
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน 4 ชุด 
8. สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ      จํานวน 4 ชุด 
9. หลักฐานการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.   จํานวน 4 ชุด 
10. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล (ถ้ามี)      จํานวน 4 ชุด 
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แนวปฏบิตัใินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเ์ครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ใหแ้ก่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ประจําปี 2563 

1. กรณีที่ข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญา ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือระหว่าง
ดําเนินการทางศาล หรือกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย อยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวนพิจารณาโทษก่อน           
การเสนอขอพระราชทาน แม้ผู้น้ันยังไม่ได้เช่ือว่าเป็นผู้กระทําคามผิดจรงิ ตามท่ีถูกกลา่วหาทางอาญา             
หรือทางวินัยให้รอการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ก่อน 

2. ข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติย่ิงมงกุฎไทย  
(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2552 บัญชี 41 จะพ้นจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ในปีที่เสนอขอพระราชทาน
ให้หมายเหตุไว้ที่มุม (แบบ ร.ร.1) ด้วยว่า(เกษียณอายุราชการปี 2563)  

3. กรณีที่ข้าราชการในสังกัดได้รับเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น หลังจากที่ส่งรายละเอียดการขอ
พระราชทานประจําปีไปแล้ว ขอให้รวบรวมไว้เสนอขอในปีต่อไป ยกเว้นขั้นสายสะพายให้เสนอขอได้ไม่เกินวันที่ 
30 เมษายน 2563  

4. ให้ตรวจสอบรายช่ือจากราชกิจจานุเบกษาหรือบัญชีเสนอขอพระราชทานย้อนหลังก่อน ว่าเคยขอพระราชทานใน
ช้ันตราน้ัน ๆ แล้วหรือยัง เพ่ือไม่ให้เกิดการขอซ้ํา หากปี 2562 ได้เสนอขอพระราชทานช้ันรองไปแล้ว ในปี 
2563 จะเสนอขอพระราชทานช้ันสูงอีกไม่ได้ เพราะเป็นการขอปีติดกัน 

5. คํานําหน้านาม ช่ือและนามสกุลให้พิมพ์หรอืเขียนให้ชัดเจน หากมีการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล กรณทีี่เคยได้รับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว ในช่ือ-ช่ือสกุลเดิม ให้ระบุ ช่ือ-ช่ือสกุล เดิมไว้ด้วย เพ่ือความสะดวกใน
การตรวจสอบราชกิจจานุเบกษาในอดีตที่ผา่นมา 

6. กรณีข้าราชการท่ีมาช่วยปฏิบัติราชการ จากต่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างโรงเรียนที่ข้าราชการผู้น้ัน
ช่วยปฏิบัติราชการอยู่เป็นผู้เสนอขอพระราชทานฯ 

7. กรณีอ่ืนๆ เช่น 
7.1 กรณีผู้เสนอขอพระราชทนไม่มีอดีตการเสนอขอพระราชทานฯ ต้องใส่วันบรรจุ และตําแหน่งที่บรรจุด้วย 
7.2 กรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีน้ันๆ ด้วย 
8. กรณีที่เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้ันสูงกว่าแล้ว จะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ช้ันรองที่ไม่เคยเสนอขออีกไม่ได้ 
9. เอกสารที่แนบประกอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์ ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย ประกอบด้วย 

9.1 แบบร.ร. 1  จาํนวน 1 ฉบับ ทุกช้ันตรา (ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย รวมถึงเหรียญจักรพรรดิมาลา) 
9.2 สําเนาทะเบียนบ้าน (ให้เจ้าตัวรับรองความถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
9.3 สําเนา ก.พ.7 หรือสมุดทะเบียนประวัติข้าราชการ  จํานวน 1 ฉบับ 

10. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประกอบด้วย 
10.1 แบบประวัติฯ                                                                    จาํนวน 4 ฉบับ 
10.2 สําเนา ก.พ.7 ฉบับปัจจุบัน ขอ้มูลถึง 1 ตุลาคม 2562                   จาํนวน 1 ฉบับ  
10.3 สําเนาทะเบียนบ้าน  รับรองสําเนาถูกต้องด้วยปากกาสีนํ้าเงินเท่าน้ัน   จํานวน 1 ฉบับ  
10.4 เอกสารทุกรายการให้ใช้กระดาษเอ4 เท่าน้ัน เอกสารที่เป็นสําเนาต้องถูกต้องชัดเจน ข้อมูล   

    ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทุกฉบับ 
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เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณใ์หแ้กลู่กจ้างประจํา 
1. ให้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูท้ี่เสนอขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์ใหถู้ต้องตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และบัญชี15 แนบท้ายโดยเคร่งครัด 

2. ลูกจ้างประจําที่จะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบพอสรุปได้ดังน้ี 
(1) ต้องเป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของ 

ส่วนราชการ 
(2) ต้องเป็นลูกจ้างประจําที่มีช่ือและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจําโดยตรงหมวดฝีมือหรือลกูจ้างประจําที่มีช่ือ

และลักษณะเหมือนข้าราชการ 
(3) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับต้ังแต่วันเริ่มรับจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่พระราชทนไม่น้อยกว่า 60 วัน ( นับถึงวันที่ 29 พฤษภาคม  
ของปีที่พระราชทาน) 

(4) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุสาหะซื่อสัตย์และ
เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดีย่ิง 

(5) เป็นผู้ไม่เคยมพีระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เกณฑ์การขอพระราชทาน 

 
ช้ันตรา เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 
บ.ม. 

 
 

 
บ.ช. 

 
 

จ.ม. 
จ.ช. 

เป็นลูกจ้างประจํา ได้รับค่าจ้างต้ังแต่อัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของข้าราชการ 
พลเรือนระดับปฏิบัติงาน แต่ไม่ถึงขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพล
เรือน ระดับชํานาญงาน ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี นับถงึ
วันที่ 29 พฤษภาคม ของปีที่ขอพระราชทาน 

1. ได้ บ.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ ์หรือ 
2. ได้รับค่าจ้างต้ังอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับ

ปฏิบัติการ ขั้น 8,340 บาท 
ได้ บ.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ ์
ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

ห้ามพระราชทานปี
ติดกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

 
แนวปฏบิตัใินการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป ี2563 

1. ให้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูท้ี่จะเสนอขอพระราชทานตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักร
มาลา พ.ศ.2484 

2. การนับเวลาราชการให้นับต้ังแต่เริ่มรับราชการจนครบ 25 ปี (กรณีเริ่มรับราชการก่อนอายุครบ 18 ปี 
บริบูรณ์ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่อายุครบ 18 ปี และไม่นับเวลาที่เป็นข้าราชการวิสามัญและเวลาที่เป็นครูประชาบาล) 

3. ผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว เมื่อได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ใหนั้บเวลาราชการก่อนออกจาก
ราชการและเวลาการับราชการครั้งหลังรวมกันได้และการนับเวลาครบ 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 
ของปีที่เสนอขอพระราชทานฯ โดยในปีน้ีผู้ที่จะมีอายุราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์คือผู้ที่บรรจุเข้ารบัราชการก่อน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2538 

4. ผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาจะขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิในปีเดียวกันได้
(อายุราชการนับได้ 25 ปีบรบูิรณ์ มีสทิธิเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ทันที) 

5. ต้องเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอด
ระยะเวลาต้ังแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่เสนอขอพระราชทานฯ ถึงแม้ว่าการถูกลงโทษน้ันจะได้รับการล้างมลทิน
แล้วก็ตาม) 

แนวปฏบิตัใินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใ์หแ้กพ่นกังานราชการ 

                       พนกังานราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคณุสมบตัิ ไดด้งันี ้

      (1)  ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.  2547   
     (2)  ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีช่ือและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจําหมวดฝีมือขึ้นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําส่วนราชการ 
      (3)  ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  นับต้ังแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน (บรรจุเข้ารับราชการไม่เกินวันที่ 29 พฤษภาคม 2557) 
      (4)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ  ซือ่สัตย์  
และเอาใจใส่อย่างดีย่ิง 
      (5)  เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด  ลหุโทษ 

เกณฑ์การขอพระราชทานพนักงานราชการ สังกัด สพม.14 
- กลุ่มงานบริการ 
- กลุ่มงานเทคนิค 

 

ชั้นตราท่ีขอได้ เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 

บ.ม. ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ม.  

บ.ช.  ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ช.  

จ.ม. ได้ บ.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ ์  ขอ จ.ม.  

จ.ช. ได้ จ.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ ์   ขอ จ.ช.  

ต.ม. ได้ จ.ช มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์    ขอ ต.ม.  
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- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ชั้นตราท่ีขอได้ เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 

บ.ช. ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.  

จ.ม. ได้ บ.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ ์  ขอ จ.ม.  

จ.ช. ได้ จ.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ ์   ขอ จ.ช.  

ต.ม. ได้ จ.ช มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์    ขอ ต.ม.  

 


