สิงทีส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ แก่ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้ างประจํา (หมวดฝี มือ) ประจําปี 1234
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูท้ ีจะเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทุกชั)นตรา จะต้องรับ
ราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บริ บูรณ์ (นับตั)งแต่วนั บรรจุก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี ทีเสนอขอ
พระราชทาน ไม่นอ้ ยกว่า 12 วัน (บรรจุครบ 3 ปี ไม่เกินวันที 45 พฤษภาคม 4331)
4. ชั6นสายสะพาย
ชั6น ป.ม. กรณี ปกติ
1. เป็ นข้าราชการระดับ 5 (เดิม) หรื อ คศ.; มีวิทยฐานะเชียวชาญ (ครู เชียวชาญ หรื อ ผูอ้ าํ นวยการเชียวชาญ)
และได้ ท.ช. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ (ได้ ท.ช. ก่อนปี พ.ศ.4338)
2. เป็ นบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา AB ค. (4) ระดับชํานาญการพิเศษ ได้รับเงินเดือนขั)นสู ง
ขั)น 3B,A52 บาท และได้ ท.ช. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ (ได้ ท.ช. ก่อนปี พ.ศ.4331)
กรณี เกษียณ ขอได้ในปี ทีเกษียณอายุราชการเท่านั)น และจะต้องดํารงตําแหน่งบังคับบัญชา
(ตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา) ได้รับเงินเดือนเต็มขั)นของอันดับ คศ.A คือขั)น 3B,A52 บาท และได้ ท.ช. มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี บริ บูรณ์ (ได้ ท.ช. ก่อนปี พ.ศ.2556)
*** ข้าราชการระดับ 5 หรื อ คศ.; วิทยฐานะเชียวชาญ ในปี ทีเกษียณอายุราชการให้ขอสู งขึ)นอีก ชั)นตรา
แต่ไม่เกิน ป.ช. โดยเสนอขอปี ติดกันได้ เว้นกรณี ลาออก
ชั6น ป.ช. ได้ ป.ม. มาแล้วครบ A ปี บริ บูรณ์ (ได้ ป.ม. ก่อนปี พ.ศ.433B)
ชั6น ม.ว.ม. ได้ ป.ช. มาแล้วครบ 3 ปี บริ บูรณ์ (ได้ ป.ช. ก่อนปี พ.ศ.4331)
ชั6น ม.ป.ช. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วครบ 3 ปี บริ บูรณ์ (ได้ ม.ว.ม. ก่อนปี พ.ศ.4331)
เอกสารทีใช้ ประกอบคําขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ชั6นสายสะพาย มีดงั นี6
1. แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ (แบบ รร. ) จํานวน 1 ฉบับ
2. บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ (แบบ ขร ;) โดยผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน ฉบับ
ลงนามรับรองความถูกต้ อง
3. สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้เสนอขอรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
จํานวน ; ชุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ ผู้เสนอขอรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
จํานวน ; ฉบับ
5. สําเนา ก.พ.L (ลงรายการเป็ นปั จจุบนั ) รับรองสํ าเนาโดยเจ้ าหน้ าที สพป.ราชบุรี เขต 4 จํานวน ; ชุด
6. สําเนาปกแฟ้ มประวัติ ทีมีประวัติการได้รับเครื องราชฯ ทีเป็ นปั จจุบนั
รับรองสําเนาโดยเจ้ าหน้ าที สพป.ราชบุรี เขต
จํานวน 4 ชุด
7. สําเนาคําสังแต่งตั)ง (เลือน) ให้ดาํ รงตําแหน่งทีได้รับเงินเดือน ในระดับ 5 หรื อ คศ.; วิทยฐานะเชียวชาญ
ในระดับ B หรื อ คศ.A วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เฉพาะการเสนอขอชั)น ป.ม.
ผู้เสนอขอรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
จํานวน ; ชุด
8. สําเนาคําสังเลือนขั)นเงินเดือน ต.ค. 4360 ผู้เสนอขอรับรองสํ าเนาถูกต้ อง จํานวน = ชุ ด
5. หนังสื อรับรองความประพฤติ เจ้าหน้าที สพป.ราชบุรี เขต เป็ นผูอ้ อกหนังสื อรับรอง จํานวน ; ชุด
2. สําเนาประกาศนี ยบัตรกํากับเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ (ท.ช., ป.ม. หรื อ ป.ช.
แล้วแต่กรณี )
จํานวน ; ชุด

-11. ชั6นตํากว่าสายสะพาย
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูท้ ีจะเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทุกชั)นตรา
จะต้องรับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บริ บูรณ์ (นับตั)งแต่วนั บรรจุ ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี ที
เสนอขอพระราชทาน ไม่นอ้ ยกว่า 12 วัน (ไม่เกินวันที 45 พฤษภาคม ของปี ทีเสนอขอพระราชทาน)
เข้าหลักเกณฑ์ตามบัญชี ;

บัญชี =4
การขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ แก่ ข้าราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหน่ ง
ลํา
ดับที่

1
ระดับ

1-4

ระดับตําแหนง

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
-บรรจุ 5 ป- ขอ บ.ม.
-บรรจุ 10 ป- ขอ บ.ช.
-บรรจุ 5 ป-เงินเดือน
10,190 บาทขึ้นไป
ขอ จ.ม.
-บรรจุ 10 ป-เงินเดือน
10,190 บาทขึ้นไป
ขอ จ.ช.

2 ระดับชํานาญงาน
(ระดับ -บรรจุ 5 ป- ขอ ต.ม .
5-6) -บรรจุ 5 ป-เงินเดือน
10,190 บาทขึ้นไป
ขอ ต.ช.
3 ระดับอาวุโส
(ระดับ -เงินเดือน 15,410 บาท
7-8) ขอ ท.ม.
- เงินเดือน 15,410 บาท
ขึ้นไปครบ 5 ป- ขอ ท.ช.
4. ระดับทักษะพิเศษ

เครื่องราชฯ
ที่ขอระราชทาน
เริม่ ต"นขอ

เลื่อนได"ถงึ

บ.ม.

จ.ช.

เงื่อนไข/ระยะเวลาขอพระราชทานฯ

4. ได"รบั เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ
ชํานาญงาน และดํารงตําแหนงมาแล"ว
ไมน"อยกวา 10 ป- บริบรู ณ8 ขอ จ.ช.

1. ต"องมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแล"วไมน"อยกวา
5 ป-บริบรู ณ8นับตั้งแต
วันเริ่มเข"ารับราชการ
จนถึงวันกอนวันกอนวัน
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของป-ที่จะขอ
พระราชทาน
ไมน"อยกวา 60 วัน

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแล"วไมน"อยกวา
5 ป- บริบรู ณ8ขอ ต.ช.
3. การกรอกวันที่ดํารงตําแหนงปฏิบัติการ

2. ลําดับ 4,8-10 และ

1.เริม่ ขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได"รบั เงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ
ชํานาญงาน และดํารงตําแหนงมาแล"ว
ไมน"อยกวา 10 ป- บริบรู ณ8 ขอ บ.ช.
3. ได"รบั เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญงาน บรรจุครบ
5 ป-บริบรู ณ8 ขอ จ.ม.

ต.ม.

ต.ช.

หมายเหตุ

ให"บวกเพิ่มจากวันบรรจุอีก 2 ป- กรณีขอ ต.ม.

ท.ม.

ท.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแล"วไมน"อยกวา
5 ป- บริบรู ณ8ขอ ท.ช.

-

ม.ว.ม.

1. ได" ท.ช.มาแล"วไมน"อยกวา
3 ป-บริบรู ณ8 ขอ ป.ม.
2. ได" ป.ม.มาแล"วไมน"อยกวา
3 ป-บริบรู ณ8 ขอ ป.ช.
3. ได" ป.ช.มาแล"วไมน"อยกวา
5 ป-บริบรู ณ8ขอ ม.ว.ม.
4. ในป-ที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได"อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.

(ให"นับระยะเวลาถึง
วันที่ 29 พ.ค. 2561)
12-15 การขอกรณีป-ที่
เกษียณอายุราชการ
ตามข"อ 4 หรือข"อ 5
แล"วแตกรณี
ให"ขอป-ติดกันได"

-A-

การขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ แก่ ข้าราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหน่ ง
ลํา ดับ
ที่

5
(ระดับ
5 -6)

6

7

ระดับตําแหนง

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
(รวมข"าราชการครูทไี่ มมี
วิทยฐานะ)
บรรจุ 5 ป- เงินเดือน
8,340 บาท ขอ ต.ม.
ระดับชํานาญการ
(รวมข"าราชการครู
ที่มีวิทยฐานะ
ครูชํานาญการ)
- เงินเดือน 22,140 บาท
ขึ้นไป ขอ ท.ม.
- เงินเดือน 22,140 บาท
ครบ 5 ป- ขอ ท.ช.
ระดับชํานาญการพิเศษ

เครื่องราชฯ
ที่ขอระราชทาน
เริม่ ต"น
ขอ

เลื่อนได"
ถึง

ต.ม.

-

ต.ช.

ท.ช.

ท.ช.

-

9

ระดับทรงคุณวุฒิทไี่ ด"รับ

-

(ระดับ 10 – 11)

วันที่ 29 พ.ค. 2561)

ป.ม.

22,140 บาท กอนวันที่ 29 เม.ย. 2556)

2. ลําดับ 4,8-9

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได"รบั เงินเดือนขั้นสูง (ขอป- 2561 นี้ ต"อง

และ การขอกรณีป-ที่
เกษียณอายุราชการตาม
ข"อ 4 หรือข"อ 5 แล"วแต
กรณีให"ขอป-ติดกันได"

ได"รับเงินเดือนขั้น 58,390.- บาท )

ระดับเชี่ยวชาญ
-ได" ท.ช. 3 ป- ขอ ป.ม.
-ได" ป.ม. 3 ป- ขอ ป.ช.
-ได" ป.ช. 5 ป- ขอ ม.ว.ม.

เงินประจําตําแหนง 13,000. –
บาท

1. ต"องมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
(ขอในป- 2561 นี้ บรรจุไมเกินวันที่
มาแล"วไมน"อยกวา 5 ป29 พฤษภาคม 2556)
บริบูรณ8นับตั้งแตวันเริ่ม
เข"ารับราชการจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
เฉลิมพระชนมพรรษา
2. ได"รบั เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ
ชํานาญการพิเศษ ขอ ท.ม. (ขอในป- 2561 นี้ ของป-ที่จะขอ
พระราชทาน
เงินเดือนอยูในขั้น 22,140.- บาท )
ไมน"อยกวา 60 วัน
3. ได"รบั เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ
(ให"นับระยะเวลาถึง
ชํานาญการพิเศษ มาแล"วไมน"อยกวา 5 ป(ขอป- 2561 นี้ ต"องได"รับเงินเดือนขั้น

8.

(ระดับ

หมายเหตุ

ดํารงตําแหนงมาแล"วไมน"อยกวา 5 ป-

ขอ ท.ช.

1. เต็มขั้น 58,390
2.ได" ท.ช. มาแล"ว ขอ ป.ม.
ไมน"อยกวา 5 ป-

10 – 11)

เงื่อนไข/ระยะเวลาขอพระราชทานฯ

และได" ท.ช. มาแล"วไมน"อยกวา 5 ป- บริบรู ณ8
ขอ ป.ม. (ได" ท.ช. กอนป- พ.ศ.2558)
ม.ว.ม. 1. ได" ท.ช.มาแล"วไมน"อยกวา 3 ป-บริบูรณ8
ขอ ป.ม.
2. ได" ป.ม.มาแล"วไมน"อยกวา 3 ป-บริบูรณ8
ขอ ป.ช.
3. ได" ป.ช.มาแล"วไมน"อยกวา 5 ป-บริบูรณ8
ขอ ม.ว.ม.
4. ในป-ที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได"อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เว"นกรณีลาออก
ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับได"ทุกป- จนถึง ป.ม.
2. ได" ป.ม.มาแล"วไมน"อยกวา 3 ป- บริบรู ณ8
ขอ ป.ช.
3. ได" ป.ช.มาแล"วไมน"อยกวา 3 ป- บริบรู ณ8
ขอ ม.ว.ม.
4. ได" ม.ว.ม.มาแล"วไมน"อยกวา 5 ป- บริบรู ณ8
ขอ ม.ป.ช.
5. ในป-ที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทาน
สูงขึ้นได"อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เว"นกรณีลาออก

-;- กรณีทีข้าราชการถูกกล่ าวหาว่ากระทําผิดอาญาอยู่ระหว่ างการสอบสวนของเจ้ าหน้ าทีตํารวจ
หรือระหว่างดําเนินคดีทางศาล หรื อถูกกล่าวหาว่ ากระทําผิดวินัยอยู่ระหว่ างสืบสวน หรื อสอบสวนพิจารณาโทษ
ก่ อนการเสนอขอพระราชทาน แม้ ผ้นู 6ันยังไม่ ได้ ชือว่ าเป็ นผู้กระทําผิดจริงตามทีถูกกล่าวหาทางอาญา หรื อวินัย
ให้ รอการพิจารณาการขอพระราชทานไว้ ก่อน
- ถ้ าเคยขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ ห้ ามขอปี ติดกัน
- การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้ นับเวลาตั6งแต่ เริมรับราชการจนครบ
12 ปี บริบูรณ์ (กรณีเริมรับราชการก่ อนอายุครบ 4A ปี บริบูรณ์ ให้ เริมนับตั6งแต่ อายุ 4A ปี บริบูรณ์ และไม่ นับเวลา
ทีเป็ นข้ าราชการวิสามัญและเวลาทีเป็ นครู ประชาบาล) กรณีนับเวลาครบ 12 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที 1B กรกฎาคม
ของปี ทีขอพระราชทาน ( ปี 1234)
- สําหรับผู้ทีจะขอเหรี ยญจักรพรรดิมาลา ในปี นี6 (ปี 1234) ต้ องบรรจุเข้ ารับราชการปี พ.ศ. 12D3
(นับระยะเวลาตั6งแต่ วนั บรรจุเข้ ารับราชการจนถึงวันที 1B กรกฎาคม 1234)
เอกสารทีใช้ ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ ชั6 นตํากว่าสายสะพาย มีดงั นี6
1. แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ (แบบ รร. ) จํานวน ฉบับ
2. บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ (แบบ ขร ;) โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ลงนามรับรองความถูกต้อง
จํานวน ฉบับ
3. สําเนา ก.พ.L (ลงรายการเป็ นปั จจุบนั ) ผู้เสนอขอรับรองสํ าเนาถูกต้ อง จํานวน ชุด
4. สําเนาปกแฟ้ มประวัติ ทีมีประวัติการได้รับเครื องราชฯ ทีเป็ นปั จจุบนั
ผู้เสนอขอรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
จํานวน ชุด
5. สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้เสนอขอรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
จํานวน ชุด
หมายเหตุ - เอกสารทุกอย่างทีแนบมาต้องแยกในการขอแต่ละชั)นตรา (กรณี ขอ ร.จ.พ. ด้วย)
- ตรวจสอบสําเนาหลักฐาน ก.พ. L ให้ถูกต้องชัดเจน (ลงรายการเป็ นปั จจุบนั )

-2D. การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูท้ ีจะเสนอขอพระราชทานตามพระราชบัญญัติเหรี ยญจักรมาลา
และเหรี ยญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.4;B;
2. ต้องเป็ นผูท้ ีไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
3. การนับเวลาราชการให้นบั ตั)งแต่เริ มรับราชการจนครบ 43 ปี บริ บูรณ์ (กรณี เริ มรับราชการ
ก่อนอายุครบ B ปี บริ บูรณ์ ให้เริ มนับตั)งแต่วนั ทีอายุครบ B ปี บริ บูรณ์ ไม่นบั เวลาทีเป็ น
ข้าราชการวิสามัญและเวลาทีเป็ นครู ประชาบาล)
4. ผูท้ ีจะขอพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิมาลา ต้องบรรจุเป็ นข้าราชการมาแล้วครบ 43 ปี บริ บูรณ์
คือบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที 4L กรกฎาคม 43A1
3. ผูท้ ีจะขอพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิมาลา (กรณี มีคุณสมบัติสามารถเสนอขอพระราชทาน
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ชั)น ท.ช. และ ร.จ.พ. ได้ในปี เดียวกัน ก็สามารถเสนอขอพร้อมกันได้)
เอกสารทีใช้ ประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
. แบบ รร. จํานวน 1 ชุด
4. แบบ ขร L จํานวน 1 ชุด โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาลงนามรับรองความถูกต้อง
A. แบบประวัติสาํ หรับเสนอขอพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิมาลาประจําปี 4312 จํานวน 4 ชุด
;. สําเนา ก.พ.L ทีเป็ นปั จจุบนั และรับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที สพป. จํานวน 2 ชุด
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าทีมีรายชือผูข้ อพระราชทาน) ผูเ้ สนอขอรับรองความถูกต้อง จํานวน 4 ชุด
โดยผูข้ อพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิมาลาจะต้องพิมพ์รายการประวัติของตน ดังนี)
1) พิมพ์เรี ยงตามลําดับตั)งแต่เริ มบรรจุเข้ารับราชการ (ไม่รวมช่วงระยะเวลาทีเป็ นข้าราชการวิสามัญ
หรื อพนักงานเทศบาลวิสามัญ) จนถึงปั จจุบนั คือ วันที 1 ตุลาคม 4312 และลงรายการสุ ดท้าย
ในบรรทัดต่อมา ในช่อง วัน/เดือน/ปี ทีรับราชการว่า “จนถึงปั จจุบนั ”
2) ลงรายการทุกปี (ห้ามเว้นปี พ.ศ.) หากเว้นหายไปจะไม่ได้รับการพิจารณา
3) หากมีกรณี ทีไม่ได้รับการพิจารณาเลือนขั)นเงินเดือนในปี งบประมาณใด หรื อมีประวัติการรับ
ราชการไม่ต่อเนืองในช่วงปี พ.ศ. ใด ให้ลงรายละเอียดกรณี น) นั ๆ ไว้ในช่องหมายเหตุให้ชดั เจนด้วย
;) ลงรายการให้อยูภ่ ายในหนึ งหน้ากระดาษ หรื อไม่เกินสองหน้ากระดาษ ขนาด A4
3) ให้ เจ้ าของประวัติ ลงลายมือชื อด้ วยปากกาสี นํา6 เงิน ทั6ง 4 ชุ ด ห้ ามสําเนาหรือถ่ายเอกสารส่ ง
ในการนี) ให้โรงเรี ยนจัดเรี ยงประวัติตามลําดับรายชือให้ตรงกับบัญชีรายชือผูเ้ สนอขอพระราชทาน ร.จ.พ.
ในแบบแสดงคุณสมบัติฯ ขร L ตั)งแต่คนแรกจนถึงคนสุ ดท้าย
คําอธิบายการพิมพ์ รายการในประวัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
1. บรรทัดที (ในตาราง) ให้พิมพ์วนั เดือนปี ทีบรรจุ/ตําแหน่ง สังกัด โรงเรี ยน อําเภอ จังหวัด
2. บรรทัดที 4 เป็ นต้นไปให้ลงรายการโดยใช้วนั ที ต.ค. พ.ศ....... ปี พ.ศ.ถัดจากปี ทีบรรจุ
(กรณี ทีมีปรับตามมติ ค.ร.ม. ให้ใส่ ข) นั เงินเดือนทีปรับตามมติ ค.ร.ม.)
3. เมือถึงปี พ.ศ.43;; ให้เปลียนจาก ต.ค..... เป็ น เม.ย. ;; ตามด้วย ต.ค. ;; เพราะช่วง ปี 43;;
เป็ นต้นไป จะมีการเลือนขั)นเงินเดือนปี ละ 4 ครั)ง ห้ามเว้นจนถึง พ.ศ.ปั จจุบนั ตามตัวอย่าง
หากเว้นหายไปจะไม่ได้รับการพิจารณา และพยายามลงรายการให้อยูใ่ นหน้ากระดาษขนาด เอ ;
เดียวกัน ถ้ามีจาํ นวนปี พ.ศ.มาก อนุโลมให้ลงรายการในสองหน้ากระดาษได้) กรณี มีเลือน
ขั)นเงินเดือนตามมติ ค.ร.ม. ให้ลงขั)นเงินเดือนทีได้ปรับตามมติ ค.ร.ม.)
4. หากใน ก.พ.L มีวนั เดือนปี ทีซํ)ากัน เช่น กรณี ทีได้เลือนระดับจาก อาจารย์ เป็ น อาจารย์ 2
ณ วันที ต.ค.... ให้ลงรายการครั)งสุ ดท้ายและเงินเดือนครั)งสุ ดท้าย
3. บรรทัดสุ ดท้ายใช้คาํ ว่า จนถึงปัจจุบัน
หมายเหตุ ผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบกรุ ณาตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง
ตามตัวอย่างทีแนบมาพร้อมนี) การเสนอขอเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ให้ถือเป็ นเรื องสําคัญ

-3=. แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ แก่ ลูกจ้ างประจํา
ลูกจ้ างประจําทีจะเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ จะต้ องมีคุณสมบัติ ได้ ดงั นี6
( ) ต้องเป็ นลูกจ้างประจําของส่ วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของ
ส่ วนราชการ
(4) ต้องเป็ นลูกจ้างประจําทีมีชือและลักษณะงานเป็ นลูกจ้างประจําโดยตรงหมวดฝี มือ หรื อลูกจ้างประจําทีมีชือและ
ลักษณะเป็ นข้าราชการ
(A) ต้องปฏิบตั ิงานติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า B ปี บริ บูรณ์ นับตั)งแต่วนั เริ มบรรจุจนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปี ทีขอไม่น้อยกว่า 12 วัน (บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที 45 พฤษภาคม 4331)
(;) เป็ นผูท้ ีมีความประพฤติดีและปฏิบตั ิราชการหรื องานทีเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ด้วยความอุตสาหะ ซื อสัตย์ และเอาใจใส่ อย่างดียงิ
(3) เป็ นผูไ้ ม่เคยมีพระบรมราชานุ ญาตให้เรี ยกคืนเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ หรื อต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิด ลหุ โทษ
(1) ลูกจ้างประจําหมวดแรงงาน หากภายหลังได้รับการแต่งตั)งให้ดาํ รงตําแหน่งในหมวดฝี มือให้นบั ระยะเวลา
การปฏิบตั ิงานต่อเนืองกันตั)งแต่วนั เริ มบรรจุจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี ทีขอไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
(ต้องปฏิบตั ิงานติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า B ปี บริ บูรณ์)
เกณฑ์ การขอพระราชทาน
ชั)นตราทีขอได้
บ.ม.

บ.ช.

เกณฑ์การขอพระราชทาน
เป็ นลูกจ้างประจํา ได้รับค่าจ้างตั)งแต่อตั ราเงินเดือนขั)นตําของข้าราชการพลเรื อน ระดับ A หรื อ
ปฏิบตั ิการ คือ B,A;2 บาท แต่ไม่ถึงขั)นตําของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อน ระดับ 1
หรื อระดับชํานาญการ คือ 3,232 บาท เริ มขอพระราชทาน บ.ม.
. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บรู ณ์ ขอ บ.ม.
4. ได้รับค่าจ้างตั)งแต่อตั ราเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อน ระดับ 1 หรื อระดับชํานาญการ
ขึ)นไป คือ 3,232 บาทขึ)นไป เริ มขอ บ.ช. (บรรจุเข้ารับราชการไม่เกินวันที 45 พ.ค. 4331)

จ.ม.

ได้ บ.ช. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ ขอ จ.ม. (ได้ บ.ช. ก่อนปี พ.ศ.4331)

จ.ช.

ได้ จ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ ขอ จ.ช. (ได้ จ.ม. ก่อนปี พ.ศ.4331)

เอกสารประกอบการเสนอขอฯ มีดงั นี)
1. แบบ รร.
จํานวน 1 ชุด
2. แบบ ลจ A โดยผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นผู้รับรองความถูกต้ อง จํานวน 1 ชุด
3. สําเนา ก.พ. 7 ทีเป็ นปั จจุบนั รั บรองสํ าเนาโดยเจ้ าหน้ าที สพป. จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าทีมีรายชือผูข้ อพระราชทาน)
ผูเ้ สนอขอรับรองความถูกต้อง
จํานวน

ชุด

หมายเหตุ

-L5. แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ ให้ แก่พนักงานราชการ
พนักงานราชการทีจะเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ จะต้ องมีคุณสมบัติ ได้ ดงั นี6
( ) ต้องเป็ นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่ วนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 43;L
(4) ต้องเป็ นพนักงานราชการทีมีชือและลักษณะงานเป็ นพนักงานทีเทียบเท่ากับลูกจ้างประจําหมวดฝี มือขึ)นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําส่ วนราชการ
(A) ต้องปฏิบตั ิงานติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ นับตั)งแต่วนั เริ มจ้างจนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปี ทีขอไม่น้อยกว่า 12 วัน (ก่อนวันที 45 พฤษภาคม 4331)
(;) เป็ นผูท้ ีมีความประพฤติดีและปฏิบตั ิราชการหรื องานทีเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ
ซือสัตย์ และเอาใจใส่ อย่างดียงิ
(3) เป็ นผูไ้ ม่เคยมีพระบรมราชานุ ญาตให้เรี ยกคืนเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ หรื อต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
เกณฑ์ การขอพระราชทานพนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริ การ
- กลุ่มงานเทคนิค
- กลุ่มงานบริหารทัวไป
ชั)นตราทีขอได้

เกณฑ์การขอพระราชทาน

บ.ม.

ปฏิบตั ิงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ ขอ บ.ม.

บ.ช.

ได้ บ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ ขอ บ.ช.

จ.ม.

ได้ บ.ช. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ ขอ จ.ม.

จ.ช.

ได้ จ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ ขอ จ.ช.

ต.ม.

ได้ จ.ช มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บรู ณ์ ขอ ต.ม.

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการเสนอขอฯ มีดงั นี)
. แบบ รร. จํานวน ชุด
4. แบบ ลจ A โดยบริ หารสถานศึกษาเป็ นผูร้ ับรองความถูกต้อง จํานวน ชุด
A. สําเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าทีมีรายชือผูข้ อพระราชทาน) ผูเ้ สนอขอรับรองความถูกต้อง จํานวน 4 ชุด
;. สําเนาสัญญาจ้าง โดยจะต้องปฏิบตั ิงานติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์
(ส่ งสําเนาสั ญญาจ้ างตั6งแต่ เริมปฏิบัตงิ าน และสั ญญาจ้ างทีทําสั ญญาถึงวันที D4 มีนาคม 1234)
ผู้เสนอขอรับรองสํ าเนาถูกต้ อง จํานวน 1 ชุด

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. !
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน/โรงเรี ยน………………………………..
สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต !
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
………………………………………………………………….

แบบ รร.1

คํานําหน้าชือ….……..ชือ……………………..ชือสกุล……………………..เลขประจําตัวประชาชน - ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง...............................................อันดับ / ระดับ………... เมือวันที……...เดือน…………….………พ.ศ……..……...
เงินเดือนปัจจุบนั …………………....บาท โรงเรี ยน/หน่วย……………….………………………อําเภอ..................................................
สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ! เกิดวันที…………….เดือน………………..……….. พ.ศ…………….……..
บรรจุเข้ารับราชการใน ตําแหน่ง……………………………ระดับ…….….เมือวันที…….…เดือน……………………… พ.ศ…………..
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทีได้รับพระราชทานครั/งหลังสุดชั/นตรา………………………… ……..เมือวันที 5 ธันวาคม พ.ศ……..……….
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม………...… ตอนที……………. ลงวันที…….….เดือน……….……………พ.ศ.……...………
หน้า………....ลําดับที……….……..
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทีเสนอขอพระราชทานครั/งนี/ (โปรดทําเครื องหมาย / ใน

และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์

ชั/น ม.ป.ช. ได้ช/ นั ม.ว.ม. เมือวันที 5 ธ.ค…………
ชั/น ม.ว.ม. ได้ช/ นั ป.ช. เมือวันที 5 ธ.ค……………
ชั/น ป.ช. ได้ช/ นั ป.ม. เมือวันที 5 ธ.ค……………
ชั/น ป.ม. ได้ช/ นั ท.ช. เมือวันที 5 ธ.ค……………. และได้รับเงินเดือน ขั/น 9,;<= บาท เมือวันที.......................................
ชั/น ท.ช. เป็ นระดับ อาวุโส / ชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ เมือวันที……………………
ชั/น ท.ม. เป็ นระดับ อาวุโส / ชํานาญการ
เมือวันที……………………
ชั/น ต.ช. เป็ นระดับ ชํานาญงาน / ชํานาญการ
เมือวันที……………………
ชั/น ต.ม. เป็ นระดับ ชํานาญงาน / ปฏิบตั ิการ
เมือวันที……………………
ร.จ.พ. บรรจุเข้ารับราชการเมือวันที…………………..…..ปฏิบตั ิราชการครบ 25 ปี เมือวันที…………………..……….
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(ลงชือ)…………………….……………..………….ผูเ้ สนอขอ
(..………………….……….……..…………)
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
…………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชือ)……………………………………….………
(…………………………………………..…..)
ตําแหน่ง……………………………………………………

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. !
ของพนักงานราชการ หน่วยงาน/โรงเรี ยน………………………………..
สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต !
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
………………………………………………………………….

แบบ รร.1

คํานําหน้าชือ….……..ชือ……………………..ชือสกุล……………………..เลขประจําตัวประชาชน - บรรจุเป็ นพนักงานราชการ ในตําแหน่ง.................................................................... กลุ่มงาน....................................................................
โรงเรี ยน......................................................................................... เมือวันที………...เดือน……………..….………….พ.ศ……..……...
ตามสัญญาจ้าง/คําสังจ้าง ที ............................................................... ลงวันที.............................................................................................
สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ! ปัจจุบนั ปฏิบตั ิหน้าทีทีโรงเรี ยน...............................................................
ตามสัญญาจ้าง/คําสังจ้าง ที ........................................... ลงวันที................................................ รับเงินเดือน........................................บาท
เกิดวันที..........................เดือน.................................................พ.ศ.....................
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทีได้รับพระราชทานครั/งหลังสุดชั/นตรา………………………… ……..เมือวันที 5 ธันวาคม พ.ศ……..……….
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม………...… ตอนที……………. ลงวันที…….….เดือน……….……………พ.ศ.……...………
หน้า………....ลําดับที……….……..
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทีเสนอขอพระราชทานครั/งนี/ (โปรดทําเครื องหมาย / ใน

และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์

ชั/น บ.ม. เป็ นพนักงานราชการ เมือวันที............................................
ชั/น บ.ช. เป็ นพนักงานราชการ เมือวันที............................................ หรื อได้ช/ นั บ.ม. เมือวันที......................................
ชั/น จ.ม. ได้ช/ นั บ.ช. เมือวันที.....................................................
ชั/น จ.ช. ได้ช/ นั จ.ม. เมือวันที.....................................................
ชั/น ต.ม. ได้ช/ นั จ.ช. เมือวันที.....................................................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(ลงชือ)…………………….……………..………….ผูเ้ สนอขอ
(..………………….……….……..…………)
ความเห็นของ ผอ.รร.
…………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชือ)……………………………………….………
(…………………………………………..…..)
ตําแหน่ง……………………………………………………

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ.. !
ของลูกจ้างประจํา (หมวดฝี มือ) หน่วยงาน/โรงเรี ยน………………………………..
สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต !
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
………………………………………………………………….

แบบ รร.1

คํานําหน้าชือ….……..ชือ……………………..ชือสกุล……………………..เลขประจําตัวประชาชน - ปัจจุบนั เป็ นลูกจ้างประจํา หมวดฝี มือ ตําแหน่ง...................................………... โรงเรี ยน...........................................................................
เมือวันที……...เดือน………………….….พ.ศ………….เงินเดือนปัจจุบนั ................................ บาท ตําแหน่งเลขที…………………….
สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ! เกิดวันที…………….เดือน………………..……….. พ.ศ…………….……..
บรรจุเข้ารับราชการใน ตําแหน่ง……………………………..………… เมือวันที……….…เดือน……………………… พ.ศ………….
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทีได้รับพระราชทานครั/งหลังสุดชั/นตรา………………………… ……..เมือวันที 5 ธันวาคม พ.ศ……..……….
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม………...… ตอนที……………. ลงวันที…….….เดือน……….……………พ.ศ.……...………
หน้า………....ลําดับที……….……..
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทีเสนอขอพระราชทานครั/งนี/ (โปรดทําเครื องหมาย / ใน

และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์

ชั/น บ.ม. ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจําหมวดฝี มือ เมือวันที............................................
ชั/น บ.ช. ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจําหมวดฝี มือ เมือวันที...................................... หรื อได้ช/ นั บ.ม. เมือวันที.................................
ชั/น จ.ม. ได้ช/ นั บ.ช. เมือวันที.....................................................
ชั/น จ.ช. ได้ช/ นั จ.ม. เมือวันที.....................................................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(ลงชือ)…………………….……………..………….ผูเ้ สนอขอ
(..………………….……….……..…………)
ความเห็นของ ผอ.รร. / ผอ.กลุ่ม
…………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชือ)……………………………………….………
(…………………………………………..…..)
ตําแหน่ง……………………………………………………

