
 
 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2563 
ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

1. ชั้น ต.ม. บรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ครบ 5 ปีบริบูรณ์ หรือบรรจุไม่เกินวันที่ 29 พฤษภาคม 
2558 (นับตั้งแต่วันบรรจุ ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่เสนอขอพระราชทานไม่ต่่ากว่า 60 วัน ก่อนวันที่ 
29 พฤษภาคม 2563 ) 

2. ชั้น ต.ช. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.2 วิทยฐานะช่านาญการ 
3. ชั้น ท.ม. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.2 วิทยฐานะช่านาญการ ได้รับเงินเดือน      

ไม่ต่่ากว่าชั้น 22,140 บาท  
4. ชั้น ท.ช. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.2 วิทยฐานะช่านาญการ ได้รับเงินเดือนไม่ต่่า

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

           1.1 แบบ ขร 4 /37                                                                    จ่านวน 1 ฉบับ  
           1.2 ส่าเนา กพ.7                                                                         จ่านวน 1 ฉบับ 
           1.3 ส่าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส่าเนา ด้วยปากกาสีน้่าเงินเท่านั้น         จ่านวน 1 ฉบับ 

ชั้นสายสะพาย 
1. ชั้น ป.ม. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.3 วิทย

ฐานะช่านาญการพิเศษ ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ.3 (เต็มขั้น) คือ ขั้น 58,390 บาท ได้รับ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูณ์ และขอพระราชทานได้ในปีที่
เกษียณอายุราชการ (ปี 2563) เท่านั้น ส่าหรับข้าราชการครู จะขอชั้น ป.ม. ได้เมื่อมีวิทยาฐานะ เชี่ยวชาญ และ
ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. ชั้น  ป.ช. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.4 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญและได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์  

3. ชั้น ม.ว.ม. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.4 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ และได้รับ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ 

          วธิีการนับชั้นรอง 3 ปี 5 ปี  แล้วแต่กรณีให้นับข้ามปี 2559 ไป เช่น ได้ท.ช. เมื่อปี 2556  
          จะครบ 5 ปี บริบูรณ์เม่ือ ปี 2562 และสามารถเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ป.ม. ประจ่าปี 2563 ได ้
          แนบเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น สายสะพาย ให้แนบเอกสาร ประกอบด้วย  

1. แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (แบบ ร.ร.1) ประจ่าปี 2563 จ่านวน 4 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนประวัติ กพ.7 (รับรองโดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติเท่านั้น)      จ่านวน 4 ชุด 
3. ส่าเนาค่าสั่งแต่งตั้งเป็น คศ.3 วิทยฐานะช่านาญการพิเศษ   จ่านวน 4 ชุด 
4. ส่าเนาค่าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีเงินเดือนเต็มขั้นครั้งแรก    จ่านวน 4 ชุด 
5. ส่าเนาค่าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2562 )   จ่านวน 4 ชุด 
6. ส่าเนาทะเบียนบ้าน        จ่านวน 4 ชุด 
7. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน      จ่านวน 4 ชุด 
8. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ      จ่านวน 4 ชุด 
9. หลักฐานการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.   จ่านวน 4 ชุด 
10. ส่าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)      จ่านวน 4 ชุด 

 



- 2 - 
 

แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปี 2563 

1. กรณีท่ีข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระท่าผิดอาญา ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต่ารวจหรือระหว่าง
ด่าเนินการทางศาล หรือกล่าวหาว่ากระท่าผิดวินัย อยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวนพิจารณาโทษก่อน           
การเสนอขอพระราชทาน แม้ผู้นั้นยังไม่ได้เชื่อว่าเป็นผู้กระท่าคามผิดจริง ตามที่ถูกกล่าวหาทางอาญา             
หรือทางวินัยให้รอการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ก่อน 

2. ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย  
(ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2552 บัญชี 41 จะพ้นจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ในปีที่เสนอขอ
พระราชทานให้หมายเหตุไว้ที่มุม (แบบ ร.ร.1) ด้วยว่า (เกษียณอายุราชการปี 2563)  

3. กรณีท่ีข้าราชการในสังกัดได้รับเลื่อนและแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น หลังจากท่ีส่งรายละเอียดการขอ
พระราชทานประจ่าปีไปแล้ว ขอให้รวบรวมไว้เสนอขอในปีต่อไป ยกเว้นขั้นสายสะพายให้เสนอขอได้ไม่เกินวันที่ 
30 เมษายน 2563  

4. ให้ตรวจสอบรายชื่อจากราชกิจจานุเบกษาหรือบัญชีเสนอขอพระราชทานย้อนหลังก่อน ว่าเคยขอพระราชทาน   
ในชั้นตรานั้น ๆ แล้วหรือยัง เพื่อไม่ให้เกิดการขอซ้่า หากปี 2562 ได้เสนอขอพระราชทานชั้นรองไปแล้ว         
ในปี 2563 จะเสนอขอพระราชทานชั้นสูงอีกไม่ได้ เพราะเป็นการขอปีติดกัน 

5. ค่าน่าหน้านาม ชื่อและนามสกุลให้พิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจน หากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล กรณีที่เคยได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว ในชื่อ-ชื่อสกุลเดิม ให้ระบุ ชื่อ-ชื่อสกุล เดิมไว้ด้วย เพื่อความสะดวก  
ในการตรวจสอบราชกิจจานุเบกษาในอดีตที่ผ่านมา 

6. กรณีข้าราชการที่มาช่วยปฏิบัติราชการ จากต่างส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างโรงเรียนที่ข้าราชการผู้นั้น
ช่วยปฏิบัติราชการอยู่เป็นผู้เสนอขอพระราชทานฯ 

7. กรณีอ่ืนๆ เช่น 
7.1 กรณีผู้เสนอขอพระราชทนไม่มีอดีตการเสนอขอพระราชทานฯ ต้องใส่วันบรรจุ และต่าแหน่งที่บรรจุด้วย 
7.2 กรณกีรอกข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีนั้นๆ ด้วย 
8. กรณีท่ีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสูงกว่าแล้ว จะเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรองท่ีไม่เคยเสนอขออีกไม่ได้ 
9. เอกสารที่แนบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นต่่ากว่าสายสะพาย ประกอบด้วย 

9.1  แบบร.ร. 1  จ่านวน 1 ฉบับ ทุกชั้นตรา (ชั้นต่่ากว่าสายสะพาย รวมถึงเหรียญจักรพรรดิมาลา) 
9.2  ส่าเนาทะเบียนบ้าน (ให้เจ้าตัวรับรองความถูกต้อง) จ่านวน 1 ฉบับ 
9.3  ส่าเนา ก.พ.7 หรือสมุดทะเบียนประวัติข้าราชการ  จ่านวน 1 ฉบับ 

10. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประกอบด้วย 
10.1 แบบประวัติฯ                                                                    จ่านวน  4  ฉบับ 
10.2 ส่าเนา ก.พ.7 ฉบับปัจจุบัน ข้อมูลถึง 1 ตุลาคม 2562                   จ่านวน  1  ฉบับ  
10.3 ส่าเนาทะเบียนบ้าน รับรองส่าเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้่าเงินเท่านั้น    จ่านวน  1  ฉบับ  
10.4 เอกสารทุกรายการให้ใช้กระดาษเอ4 เท่านั้น เอกสารที่เป็นส่าเนาต้องถูกต้องชัดเจน ข้อมูล   

    ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทุกฉบับ 
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เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ถูต้องตามระเบียบ 

ส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และบัญชี 15 แนบท้ายโดยเคร่งครัด 

2. ลูกจ้างประจ่าที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบพอสรุปได้ดังนี้ 
(1) ต้องเป็นลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของ 

ส่วนราชการ 
(2) ต้องเป็นลูกจ้างประจ่าที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจ่าโดยตรงหมวดฝีมือหรือลูกจ้างประจ่าที่มีชื่อ

และลักษณะเหมือนข้าราชการ 
(3) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มรับจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่พระราชทนไม่น้อยกว่า 60 วัน ( นับถึงวันที่ 29 พฤษภาคม  
ของปีที่พระราชทาน) 

(4) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุสาหะซื่อสัตย์และ
เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 

(5) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เกณฑ์การขอพระราชทาน 

 
ชั้นตรา เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 
บ.ม. 

 
 

 
บ.ช. 

 
 

จ.ม. 
จ.ช. 

เป็นลูกจ้างประจ่า ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่่าของข้าราชการ 
พลเรือนระดับปฏิบัติงาน แต่ไม่ถึงขั้นต่่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพล
เรือน ระดับช่านาญงาน ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี นับถึง
วันที่ 29 พฤษภาคม ของปีที่ขอพระราชทาน 

1. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ หรือ 
2. ได้รับค่าจ้างตั้งอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับ

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

ห้ามพระราชทานปี
ติดกัน 
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แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2563 
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญ

จักรมาลา พ.ศ. 2484 
2. การนับเวลาราชการให้นับตั้งแต่เริ่มรับราชการจนครบ 25 ปี (กรณีเริ่มรับราชการก่อนอายุครบ 18 ปี 

บริบูรณ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่อายุครบ 18 ปี และไม่นับเวลาที่เป็นข้าราชการวิสามัญและเวลาที่เป็นครู
ประชาบาล) 

3. ผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว เมื่อได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการก่อนออกจาก
ราชการและเวลาการับราชการครั้งหลังรวมกันได้และการนับเวลาครบ 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 
ของปีที่เสนอขอพระราชทานฯ โดยในปีนี้ผู้ที่จะมีอายุราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์คือผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2538 

4. ผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิในปีเดียวกันได้
(อายุราชการนับได้ 25 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ทันที) 

5. ต้องเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอด
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีท่ีเสนอขอพระราชทานฯ ถึงแม้ว่าการถูกลงโทษนั้นจะได้รับการล้างมลทิน
แล้วก็ตาม) 

แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

                       พนักงานราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ได้ดังนี้ 

      (1)  ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547   
     (2)  ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจ่าหมวดฝีมือขึ้นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าส่วนราชการ 
      (3)  ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน (บรรจุเข้ารับราชการไม่เกินวันที่ 29 พฤษภาคม 2558) 
      (4)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์  
และเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
      (5)  เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ่าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

เกณฑ์การขอพระราชทานพนักงานราชการ สังกัด สพม.14 
- กลุ่มงานบริการ 
- กลุ่มงานเทคนิค 

ชั้นตราที่ขอได้ 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. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์   ขอ จ.ม.  

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

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

ชั้นตราที่ขอได้ เกณฑ์การขอพระราชทาน หมายเหตุ 

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

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

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

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

 


