
สิ�งที�ส่งมาดว้ย  � 

แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดมิาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาํ (หมวดฝีมือ) ประจําปี 1234 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูที้�จะเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั)นตรา จะตอ้งรับ
ราชการติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (นบัตั)งแต่วนับรรจุก่อนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที�เสนอขอ
พระราชทาน ไม่นอ้ยกว่า 12 วนั (บรรจุครบ 3 ปี ไม่เกินวนัที� 45 พฤษภาคม 4331)    
4. ชั6นสายสะพาย 

 ชั6น ป.ม.      กรณีปกติ    
1. เป็นขา้ราชการระดบั 5 (เดิม) หรือ คศ.; มีวิทยฐานะเชี�ยวชาญ (ครูเชี�ยวชาญ หรือ ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ)                              

และได ้ท.ช. มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ (ได ้ท.ช. ก่อนปี พ.ศ.4338) 
2. เป็นบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา AB ค. (4) ระดบัชาํนาญการพิเศษ ไดรั้บเงินเดือนขั)นสูง                          

ขั)น 3B,A52 บาท  และได ้ท.ช. มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี บริบูรณ์   (ได ้ท.ช. ก่อนปี พ.ศ.4331) 
       กรณีเกษียณ  ขอไดใ้นปีที�เกษียณอายรุาชการเท่านั)น และจะตอ้งดาํรงตาํแหน่งบงัคบับญัชา

(ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา) ไดรั้บเงินเดือนเต็มขั)นของอนัดบั คศ.A คือขั)น 3B,A52 บาท และได ้ท.ช. มาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 3 ปีบริบูรณ์ (ได ้ท.ช. ก่อนปี พ.ศ.2556) 
*** ขา้ราชการระดบั 5 หรือ คศ.; วทิยฐานะเชี�ยวชาญ ในปีที�เกษียณอายรุาชการให้ขอสูงขึ)นอีก � ชั)นตรา  
แต่ไม่เกิน ป.ช. โดยเสนอขอปีติดกนัได ้เวน้กรณีลาออก 

 ชั6น ป.ช.      ได ้ป.ม. มาแลว้ครบ A ปีบริบูรณ์ (ได ้ป.ม. ก่อนปี พ.ศ.433B) 
 ชั6น ม.ว.ม.  ได ้ป.ช. มาแลว้ครบ 3 ปีบริบูรณ์ (ได ้ป.ช. ก่อนปี พ.ศ.4331) 
 ชั6น ม.ป.ช.  ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ครบ 3 ปีบริบูรณ์ (ได ้ม.ว.ม. ก่อนปี พ.ศ.4331) 

เอกสารที�ใช้ประกอบคําขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั6นสายสะพาย มีดงันี6 
1. แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.�)   จาํนวน  1  ฉบบั 
2. บญัชีแสดงคุณสมบตัิของขา้ราชการ (แบบ ขร ;) โดยผู้บริหารสถานศึกษา  จาํนวน  �  ฉบบั 

ลงนามรับรองความถูกต้อง 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น  ผู้เสนอขอรับรองสําเนาถูกต้อง         จาํนวน  ;  ชุด 
4. สาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที�ของรัฐ ผู้เสนอขอรับรองสําเนาถูกต้อง     จาํนวน  ;  ฉบบั 
5. สาํเนา ก.พ.L (ลงรายการเป็นปัจจุบนั) รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที� สพป.ราชบุรี เขต 4 จาํนวน ; ชุด 
6. สาํเนาปกแฟ้มประวติั ที�มีประวติัการไดรั้บเครื�องราชฯ ที�เป็นปัจจุบนั   
     รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที� สพป.ราชบุรี เขต �     จาํนวน  4  ชุด 
7. สาํเนาคาํสั�งแต่งตั)ง (เลื�อน) ใหด้าํรงตาํแหน่งที�ไดรั้บเงินเดือน ในระดบั 5 หรือ คศ.; วิทยฐานะเชี�ยวชาญ        

ในระดบั B หรือ คศ.A วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ เฉพาะการเสนอขอชั)น ป.ม.                                                 
ผู้เสนอขอรับรองสําเนาถูกต้อง           จาํนวน  ;  ชุด 

8. สาํเนาคาํสั�งเลื�อนขั)นเงินเดือน � ต.ค. 4360 ผู้เสนอขอรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  =  ชุด 
5.   หนงัสือรับรองความประพฤติ เจา้หนา้ที� สพป.ราชบุรี เขต � เป็นผูอ้อกหนงัสือรับรอง จาํนวน  ;  ชุด 
�2.    สาํเนาประกาศนียบตัรกาํกบัเครื�องราชอิสริยาภรณ์ (ท.ช., ป.ม. หรือ ป.ช.  

       แลว้แต่กรณี)        จาํนวน  ;  ชุด 
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1. ชั6นตํ�ากว่าสายสะพาย      

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูที้�จะเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั)นตรา        
จะตอ้งรับราชการติดต่อกนัไม่น้อยกวา่ 5 ปีบริบูรณ์ (นบัตั)งแต่วนับรรจุ ก่อนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที�
เสนอขอพระราชทาน ไม่นอ้ยกว่า 12 วนั (ไม่เกินวนัที� 45 พฤษภาคม ของปีที�เสนอขอพระราชทาน)   
เขา้หลกัเกณฑต์ามบญัชี ;� 
                       

บัญชี =4 
การขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์  ให้แก่ข้าราชการตามระบบจาํแนกประเภทตําแหน่ง  

ลํา 
ดับท่ี 

ระดับตําแหน�ง เครื่องราชฯ 
ท่ีขอระราชทาน 

เง่ือนไข/ระยะเวลาขอพระราชทานฯ หมายเหตุ 

เริม่ต"นขอ เลื่อนได"ถงึ 

ประเภททั่วไป     
1 

ระดับ 
1-4 

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

บ.ม. จ.ช. 1.เริม่ขอพระราชทาน บ.ม. 

2. ได"รบัเงินเดือนตํ่ากว�าข้ันตํ่าของระดับ
ชํานาญงาน และดํารงตําแหน�งมาแล"ว        
ไม�น"อยกว�า 10 ป- บริบรูณ8 ขอ บ.ช. 

3. ได"รบัเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่า            
ของระดับชํานาญงาน บรรจุครบ               
5 ป-บริบรูณ8 ขอ จ.ม. 

4. ได"รบัเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของระดับ
ชํานาญงาน   และดํารงตําแหน�งมาแล"ว            
ไม�น"อยกว�า 10 ป- บริบรูณ8 ขอ จ.ช. 

1. ต"องมรีะยะเวลา 
รับราชการติดต�อกัน
มาแล"วไม�น"อยกว�า              
5 ป-บริบรูณ8นับต้ังแต�   
วันเริ่มเข"ารับราชการ
จนถึงวันก�อนวันก�อนวัน
พระราชพธิี            
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ของป-ที่จะขอ
พระราชทาน                       
ไม�น"อยกว�า 60 วัน 
(ให"นับระยะเวลาถึง
วันที่ 29 พ.ค. 2561) 
 
2. ลําดับ 4,8-10 และ  
12-15 การขอกรณีป-ที่
เกษียณอายุราชการ            
ตามข"อ 4 หรือข"อ 5 
แล"วแต�กรณี                   
ให"ขอป-ติดกันได" 
 

2 
(ระดับ 
5-6) 

ระดับชํานาญงาน 
-บรรจุ 5 ป- ขอ ต.ม . 
-บรรจุ 5 ป-เงินเดือน 
10,190 บาทข้ึนไป 
ขอ ต.ช. 

ต.ม. ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ดํารงตําแหน�งมาแล"วไม�น"อยกว�า                 
5 ป- บริบรูณ8ขอ ต.ช. 
3. การกรอกวันท่ีดํารงตําแหน�งปฏิบัติการ 
   ให"บวกเพ่ิมจากวันบรรจุอีก 2 ป- กรณีขอ ต.ม. 

3 
(ระดับ  
7-8) 

ระดับอาวุโส 
-เงินเดือน 15,410 บาท 
ขอ ท.ม. 
- เงินเดือน 15,410 บาท
ข้ึนไปครบ 5 ป- ขอ ท.ช. 

ท.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
2. ดํารงตําแหน�งมาแล"วไม�น"อยกว�า               
5 ป- บริบรูณ8ขอ ท.ช. 

4. ระดับทักษะพเิศษ - ม.ว.ม. 1. ได" ท.ช.มาแล"วไม�น"อยกว�า                    
3 ป-บริบรูณ8   ขอ ป.ม. 
2. ได" ป.ม.มาแล"วไม�น"อยกว�า                        
3 ป-บริบรูณ8   ขอ ป.ช. 
3. ได" ป.ช.มาแล"วไม�น"อยกว�า                                   
5 ป-บริบรูณ8ขอ ม.ว.ม. 
4. ในป-ท่ีเกษียณอายุราชการขอพระราชทาน
สูงข้ึนได"อีก 1 ช้ันตรา แต�ไม�เกิน ป.ช. 
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การขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์  ให้แก่ข้าราชการตามระบบจาํแนกประเภทตําแหน่ง 
ลํา ดับ 

ท่ี 
ระดับตําแหน�ง เครื่องราชฯ 

ท่ีขอระราชทาน 
เง่ือนไข/ระยะเวลาขอพระราชทานฯ หมายเหตุ 

เริม่ต"น
ขอ 

เลื่อนได"
ถึง 

ประเภทวิชาการ     
5  

(ระดับ   
5 -6) 

ระดับปฏิบัติการ 
(รวมข"าราชการครูทีไ่ม�มี
วิทยฐานะ) 
บรรจุ 5 ป- เงินเดือน 
8,340 บาท ขอ ต.ม. 

ต.ม. -  ดํารงตําแหน�งมาแล"วไม�น"อยกว�า 5 ป-  

(ขอในป- 2561 นี้ บรรจุไม�เกินวันท่ี           
29 พฤษภาคม 2556) 

1. ต"องมรีะยะเวลา 
รับราชการติดต�อกัน
มาแล"วไม�น"อยกว�า  5 ป-
บริบูรณ8นับต้ังแต�วันเริ่ม
เข"ารับราชการจนถึงวัน
ก�อนวันพระราชพิธี            
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของป-ที่จะขอ
พระราชทาน              
ไม�น"อยกว�า 60 วัน 
(ให"นับระยะเวลาถึง
วันที่ 29 พ.ค. 2561) 
 
2. ลําดับ 4,8-9         
และ การขอกรณีป-ที่
เกษียณอายุราชการตาม
ข"อ 4 หรือข"อ 5 แล"วแต�
กรณีให"ขอป-ติดกันได" 

6 ระดับชํานาญการ 
(รวมข"าราชการคร ู           
ท่ีมีวิทยฐานะ               
ครูชํานาญการ) 
- เงินเดือน 22,140 บาท 
ข้ึนไป ขอ ท.ม. 
- เงินเดือน 22,140 บาท 
ครบ 5 ป- ขอ ท.ช. 

ต.ช. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ได"รบัเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของระดับ                     
ชํานาญการพิเศษ ขอ ท.ม. (ขอในป- 2561 นี้ 
เงินเดือนอยู�ในขั้น 22,140.- บาท ) 
3. ได"รบัเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าข้ันตํ่าของระดับ           
ชํานาญการพิเศษ มาแล"วไม�น"อยกว�า 5 ป-     
ขอ ท.ช.            
(ขอป- 2561 นี้ ต"องได"รับเงินเดือนข้ัน 
22,140 บาท  ก�อนวันท่ี 29 เม.ย. 2556) 

7 ระดับชํานาญการพเิศษ 
1. เต็มข้ัน 58,390 
2.ได" ท.ช. มาแล"ว    ขอ ป.ม.    
ไม�น"อยกว�า 5 ป-  

ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 
2. ได"รบัเงินเดือนข้ันสูง  (ขอป- 2561 น้ี ต"อง
ได"รับเงินเดือนขั้น 58,390.- บาท )       
และได" ท.ช. มาแล"วไม�น"อยกว�า 5 ป- บริบูรณ8  
ขอ ป.ม. (ได" ท.ช. ก�อนป- พ.ศ.2558) 

8. ระดับเช่ียวชาญ 
-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. 

- ม.ว.ม. 1. ได" ท.ช.มาแล"วไม�น"อยกว�า 3 ป-บริบูรณ8     
ขอ ป.ม. 
2. ได" ป.ม.มาแล"วไม�น"อยกว�า 3 ป-บริบูรณ8     
ขอ ป.ช. 
3. ได" ป.ช.มาแล"วไม�น"อยกว�า 5 ป-บริบูรณ8    
ขอ ม.ว.ม. 
4. ในป-ท่ีเกษียณอายุราชการขอพระราชทาน
สูงข้ึนได"อีก 1  ช้ันตรา แต�ไม�เกิน ป.ช.          
เว"นกรณีลาออก 
 

9 
(ระดับ  
10 – 11) 

ระดับทรงคุณวุฒิท่ีได"รับ       
เงินประจําตําแหน�ง 13,000. – 
บาท 
(ระดับ 10 – 11) 

- ม.ป.ช. 1. เล่ือนช้ันตราตามลําดับได"ทุกป- จนถึง ป.ม. 
2. ได" ป.ม.มาแล"วไม�น"อยกว�า 3 ป- บริบูรณ8   
ขอ ป.ช. 
3. ได" ป.ช.มาแล"วไม�น"อยกว�า 3 ป- บริบูรณ8    
ขอ ม.ว.ม. 
4. ได" ม.ว.ม.มาแล"วไม�น"อยกว�า 5 ป- บริบรูณ8  
ขอ ม.ป.ช. 
5. ในป-ท่ีเกษียณอายุราชการขอพระราชทาน
สูงข้ึนได"อีก  1  ช้ันตรา  แต�ไม�เกนิ ม.ว.ม.   
เว"นกรณีลาออก 



 
- ; - 

-  กรณทีี�ข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญาอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที�ตาํรวจ 

หรือระหว่างดาํเนินคดทีางศาล หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผดิวนิัยอยู่ระหว่างสืบสวน หรือสอบสวนพจิารณาโทษ                      

ก่อนการเสนอขอพระราชทาน แม้ผู้นั6นยังไม่ได้ชื�อว่าเป็นผู้กระทําผดิจริงตามที�ถูกกล่าวหาทางอาญา หรือวนัิย                       

ให้รอการพิจารณาการขอพระราชทานไว้ก่อน 

         -    ถ้าเคยขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์  ห้ามขอปีติดกัน 

         -   การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดมิาลา ให้นับเวลาตั6งแต่เริ�มรับราชการจนครบ    

12  ปีบริบูรณ์(กรณเีริ�มรับราชการก่อนอายุครบ  4A  ปีบริบูรณ์ ให้เริ�มนับตั6งแต่อายุ 4A ปีบริบูรณ์และไม่นับเวลา                   

ที�เป็นข้าราชการวิสามัญและเวลาที�เป็นครูประชาบาล) กรณนัีบเวลาครบ 12 ปีบริบูรณ์ นับถึงวนัที�  1B กรกฎาคม           

ของปีที�ขอพระราชทาน  ( ปี 1234) 

          -  สําหรับผู้ที�จะขอเหรียญจักรพรรดมิาลา ในปีนี6 (ปี 1234) ต้องบรรจุเข้ารับราชการปี  พ.ศ. 12D3                               

(นับระยะเวลาตั6งแต่วนับรรจุเข้ารับราชการจนถึงวนัที�  1B กรกฎาคม 1234) 

เอกสารที�ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั6นตํ�ากว่าสายสะพาย มีดงันี6 
1. แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.�)  จาํนวน  �  ฉบบั 
2. บญัชีแสดงคุณสมบตัิของขา้ราชการ (แบบ ขร ;) โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา 
       ลงนามรับรองความถูกตอ้ง                                      จาํนวน  �  ฉบบั 
3. สาํเนา ก.พ.L (ลงรายการเป็นปัจจุบนั) ผู้เสนอขอรับรองสําเนาถูกต้อง      จาํนวน  �  ชุด  
4. สาํเนาปกแฟ้มประวติั ที�มีประวติัการไดรั้บเครื�องราชฯ ที�เป็นปัจจุบนั   
       ผู้เสนอขอรับรองสําเนาถูกต้อง                  จาํนวน  �  ชุด 
5. สาํเนาทะเบียนบา้น ผู้เสนอขอรับรองสําเนาถูกต้อง                     จาํนวน � ชุด 

หมายเหตุ  - เอกสารทุกอยา่งที�แนบมาตอ้งแยกในการขอแต่ละชั)นตรา (กรณีขอ ร.จ.พ. ดว้ย) 
       - ตรวจสอบสาํเนาหลกัฐาน ก.พ. L ให้ถูกตอ้งชดัเจน (ลงรายการเป็นปัจจุบนั) 
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D.  การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ร.จ.พ.) 

1. ให้ตรวจสอบคุณสมบติัของผูที้�จะเสนอขอพระราชทานตามพระราชบญัญติัเหรียญจกัรมาลา 
       และเหรียญจกัรพรรดิมาลา พ.ศ.4;B; 
2. ตอ้งเป็นผูที้�ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั 
3. การนบัเวลาราชการใหน้บัตั)งแต่เริ�มรับราชการจนครบ 43 ปีบริบูรณ์ (กรณีเริ�มรับราชการ 
       ก่อนอายคุรบ �B ปี บริบูรณ์ ใหเ้ริ�มนบัตั)งแต่วนัที�อายคุรบ �B ปีบริบูรณ์ ไม่นบัเวลาที�เป็น 
      ขา้ราชการวิสามญัและเวลาที�เป็นครูประชาบาล) 
4. ผูที้�จะขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา ตอ้งบรรจุเป็นขา้ราชการมาแลว้ครบ 43 ปีบริบูรณ์ 

คือบรรจุเขา้รับราชการก่อนวนัที�  4L กรกฎาคม 43A1 
3.    ผูที้�จะขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา (กรณีมีคุณสมบตัิสามารถเสนอขอพระราชทาน   
       เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั)น ท.ช. และ ร.จ.พ. ไดใ้นปีเดียวกนั กส็ามารถเสนอขอพร้อมกนัได)้  
เอกสารที�ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดมิาลา 

       �.  แบบ รร.�      จาํนวน   1    ชุด 
       4.  แบบ ขร L     จาํนวน 1 ชุด    โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาลงนามรับรองความถูกตอ้ง 
       A.  แบบประวติัสาํหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลาประจาํปี 4312    จาํนวน  4  ชุด   
       ;.  สาํเนา ก.พ.L   ที�เป็นปัจจุบนัและรับรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ที� สพป.     จาํนวน  2  ชุด 
       5.  สาํเนาทะเบียนบา้น  (เฉพาะหนา้ที�มีรายชื�อผูข้อพระราชทาน)  ผูเ้สนอขอรับรองความถูกตอ้ง     จาํนวน  4  ชุด 
        โดยผูข้อพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลาจะตอ้งพิมพร์ายการประวติัของตน  ดงันี)  

1) พิมพเ์รียงตามลาํดบัตั)งแต่เริ�มบรรจุเขา้รับราชการ (ไม่รวมช่วงระยะเวลาที�เป็นขา้ราชการวิสามญั 
หรือพนกังานเทศบาลวิสามญั) จนถึงปัจจุบนั คือ วนัที� 1 ตุลาคม 4312 และลงรายการสุดทา้ย 
ในบรรทดัต่อมา ในช่อง วนั/เดือน/ปี ที�รับราชการว่า “จนถึงปัจจุบนั”     
         2)  ลงรายการทุกปี  (หา้มเวน้ปีพ.ศ.) หากเวน้หายไปจะไม่ไดรั้บการพิจารณา   
         3)  หากมีกรณีที�ไม่ไดรั้บการพิจารณาเลื�อนขั)นเงินเดือนในปีงบประมาณใด  หรือมีประวติัการรับ 
ราชการไม่ต่อเนื�องในช่วงปี พ.ศ. ใด   ให้ลงรายละเอียดกรณีนั)น ๆ  ไวใ้นช่องหมายเหตุให้ชดัเจนดว้ย 
          ;)  ลงรายการให้อยูภ่ายในหนึ�งหนา้กระดาษ   หรือไม่เกินสองหนา้กระดาษ  ขนาด A4   
          3)  ให้เจ้าของประวติั   ลงลายมือชื�อด้วยปากกาสีนํ6าเงิน  ทั6ง  4 ชุด  ห้ามสําเนาหรือถ่ายเอกสารส่ง      
ในการนี)   ให้โรงเรียนจดัเรียงประวติัตามลาํดบัรายชื�อให้ตรงกบับญัชีรายชื�อผูเ้สนอขอพระราชทาน ร.จ.พ.  
ในแบบแสดงคุณสมบติัฯ ขร L ตั)งแต่คนแรกจนถึงคนสุดทา้ย 

 

คาํอธิบายการพิมพ์รายการในประวัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดมิาลา 
1. บรรทดัที� � (ในตาราง) ให้พิมพว์นัเดือนปีที�บรรจุ/ตาํแหน่ง สังกดั โรงเรียน อาํเภอ จงัหวดั 
2. บรรทดัที� 4 เป็นตน้ไปให้ลงรายการโดยใชว้นัที� � ต.ค. พ.ศ....... ปีพ.ศ.ถดัจากปีที�บรรจุ  
       (กรณีที�มีปรับตามมติ ค.ร.ม. ให้ใส่ขั)นเงินเดือนที�ปรับตามมติ ค.ร.ม.)  
3. เมื�อถึงปี พ.ศ.43;; ให้เปลี�ยนจาก � ต.ค..... เป็น � เม.ย. ;; ตามดว้ย � ต.ค. ;; เพราะช่วง ปี 43;;                              

เป็นตน้ไป จะมีการเลื�อนขั)นเงินเดือนปีละ 4 ครั) ง หา้มเวน้จนถึง พ.ศ.ปัจจุบนั ตามตวัอยา่ง 
       หากเวน้หายไปจะไม่ไดรั้บการพิจารณา และพยายามลงรายการให้อยูใ่นหนา้กระดาษขนาด เอ ;    
       เดียวกนั ถา้มีจาํนวนปี พ.ศ.มาก อนุโลมให้ลงรายการในสองหนา้กระดาษได)้ กรณีมีเลื�อน 
       ขั)นเงินเดือนตามมติ ค.ร.ม. ให้ลงขั)นเงินเดือนที�ไดป้รับตามมติ ค.ร.ม.) 
4. หากใน ก.พ.L มีวนัเดือนปีที�ซํ) ากนั เช่น กรณีที�ไดเ้ลื�อนระดบัจาก อาจารย ์� เป็น อาจารย ์2                                            

ณ วนัที�  � ต.ค....  ให้ลงรายการครั) งสุดทา้ยและเงินเดือนครั) งสุดทา้ย 
3.    บรรทดัสุดทา้ยใชค้าํว่า จนถงึปัจจุบัน 

หมายเหตุ  ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบกรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกตอ้ง 
              ตามตวัอยา่งที�แนบมาพร้อมนี)  การเสนอขอเครื�องราชอิสริยาภรณ์ให้ถือเป็นเรื�องสาํคญั 
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=.  แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา 

  ลูกจ้างประจาํที�จะเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์  จะต้องมีคุณสมบัติ ได้ดงันี6 

      (�)  ตอ้งเป็นลูกจา้งประจาํของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยลูกจา้งประจาํของ                                    
ส่วนราชการ   
      (4)  ตอ้งเป็นลูกจา้งประจาํที�มีชื�อและลกัษณะงานเป็นลูกจา้งประจาํโดยตรงหมวดฝีมือ หรือลูกจา้งประจาํที�มีชื�อและ
ลกัษณะเป็นขา้ราชการ 
      (A)  ตอ้งปฏิบติังานติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  B  ปีบริบูรณ์  นบัตั)งแต่วนัเริ�มบรรจุจนถึงวนัก่อนพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที�ขอไม่น้อยกวา่ 12 วนั (บรรจุเขา้รับราชการก่อนวนัที� 45 พฤษภาคม 4331) 
      (;)  เป็นผูที้�มีความประพฤติดีและปฏิบติัราชการหรืองานที�เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
ดว้ยความอุตสาหะ  ซื�อสัตย ์ และเอาใจใส่อยา่งดียิ�ง 
      (3)  เป็นผูไ้ม่เคยมีพระบรมราชานุญาตใหเ้รียกคืนเครื�องราชอิสริยาภรณ์  หรือตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึง
ที�สุดให้จาํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิด  ลหุโทษ 
      (1)  ลูกจา้งประจาํหมวดแรงงาน หากภายหลงัไดรั้บการแต่งตั)งให้ดาํรงตาํแหน่งในหมวดฝีมือให้นบัระยะเวลา                              
การปฏิบตัิงานต่อเนื�องกนัตั)งแต่วนัเริ�มบรรจุจนถึงวนัก่อนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที�ขอไม่นอ้ยกวา่  60  วนั  
(ตอ้งปฏิบตัิงานติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า B ปีบริบูรณ์) 

เกณฑ์การขอพระราชทาน 

ชั)นตราที�ขอได ้ เกณฑก์ารขอพระราชทาน หมายเหตุ 

บ.ม. เป็นลกูจา้งประจาํ ไดรั้บคา่จา้งตั)งแต่อตัราเงินเดือนขั)นตํ�าของขา้ราชการพลเรือน ระดบั A หรือ
ปฏิบติัการ คือ B,A;2 บาท  แต่ไมถึ่งขั)นตํ�าของอตัราเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือน ระดบั 1 
หรือระดบัชาํนาญการ คอื �3,232 บาท เริ�มขอพระราชทาน บ.ม. 

 

บ.ช. �.  ได ้บ.ม. มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปีบริบรูณ์ ขอ บ.ม. 
4.   ไดรั้บคา่จา้งตั)งแตอ่ตัราเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือน  ระดบั  1 หรือระดบัชาํนาญการ 
ขึ)นไป คือ �3,232 บาทขึ)นไป เริ�มขอ บ.ช. (บรรจุเขา้รับราชการไม่เกินวนัที� 45 พ.ค. 4331) 

 

จ.ม. ได ้บ.ช. มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปีบริบูรณ์  ขอ จ.ม. (ได ้บ.ช. ก่อนปี พ.ศ.4331)  

จ.ช. ได ้จ.ม. มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปีบริบูรณ์  ขอ จ.ช. (ได ้จ.ม. ก่อนปี พ.ศ.4331)  

 
เอกสารประกอบการเสนอขอฯ   มีดงันี)  

1.  แบบ  รร.�         จาํนวน  1  ชุด 

2.   แบบ ลจ  A      โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองความถูกต้อง    จาํนวน   1   ชุด      
       3.  สาํเนา  ก.พ. 7  ที�เป็นปัจจุบนั  รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที� สพป.        จาํนวน  1  ชุด 

       4.  สาํเนาทะเบียนบา้น  (เฉพาะหนา้ที�มีรายชื�อผูข้อพระราชทาน)    
            ผูเ้สนอขอรับรองความถูกตอ้ง                    จาํนวน  �  ชุด 
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5.  แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื�องราชอสิริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

                       พนักงานราชการที�จะเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอสิริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ได้ดงันี6 

      (�)  ตอ้งเป็นพนกังานราชการตามสัญญาจา้งของส่วนราชการตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย                     
พนกังานราชการ พ.ศ.  43;L   
     (4)  ตอ้งเป็นพนกังานราชการที�มีชื�อและลกัษณะงานเป็นพนกังานที�เทียบเท่ากบัลกูจา้งประจาํหมวดฝีมือขึ)นไป               
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งประจาํส่วนราชการ 
      (A)  ตอ้งปฏิบติังานติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  3  ปีบริบูรณ์  นบัตั)งแต่วนัเริ�มจา้งจนถึงวนัก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที�ขอไม่น้อยกวา่ 12 วนั  (ก่อนวนัที� 45 พฤษภาคม 4331) 
      (;)  เป็นผูที้�มีความประพฤติดีและปฏิบตัิราชการหรืองานที�เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนดว้ยความอุตสาหะ                               
ซื�อสัตย ์ และเอาใจใส่อยา่งดียิ�ง 
      (3)  เป็นผูไ้ม่เคยมีพระบรมราชานุญาตใหเ้รียกคืนเครื�องราชอิสริยาภรณ์  หรือตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษา                 
ถึงที�สุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

เกณฑ์การขอพระราชทานพนักงานราชการ 
- กลุ่มงานบริการ 
- กลุ่มงานเทคนิค 
- กลุ่มงานบริหารทั�วไป 

ชั)นตราที�ขอได ้ เกณฑก์ารขอพระราชทาน หมายเหตุ 

บ.ม. ปฏิบติังานติดต่อกนัมาแลว้ไม่น้อยกวา่  3  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ม.  

บ.ช.  ได ้บ.ม. มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  3  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ช.  

จ.ม. ได ้บ.ช. มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปีบริบูรณ์   ขอ จ.ม.  

จ.ช. ได ้จ.ม. มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปีบริบูรณ์    ขอ จ.ช.  

ต.ม. ได ้จ.ช มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปีบริบูรณ์    ขอ ต.ม.  
 

เอกสารประกอบการเสนอขอฯ มีดงันี)  
          �. แบบ รร.�  จาํนวน � ชุด 
          4. แบบ ลจ A โดยบริหารสถานศึกษาเป็นผูรั้บรองความถูกตอ้ง จาํนวน � ชุด 
          A. สาํเนาทะเบียนบา้น (เฉพาะหนา้ที�มีรายชื�อผูข้อพระราชทาน) ผูเ้สนอขอรับรองความถูกตอ้ง จาํนวน 4 ชุด 
          ;. สาํเนาสัญญาจา้ง โดยจะตอ้งปฏิบติังานติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปีบริบูรณ์  
             (ส่งสําเนาสัญญาจ้างตั6งแต่เริ�มปฏิบัติงาน และสัญญาจ้างที�ทําสัญญาถงึวนัที� D4  มีนาคม  1234) 
             ผู้เสนอขอรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
 



 
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ ์ประจาํปี พ.ศ.�� ! 

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หน่วยงาน/โรงเรียน……………………………….. 
สาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต ! 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                  ………………………………………………………………….                                  แบบ รร.1 

 

คาํนาํหนา้ชื�อ….……..ชื�อ……………………..ชื�อสกลุ……………………..เลขประจาํตวัประชาชน   �-����-�����-��-� 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง...............................................อนัดบั / ระดบั………... เมื�อวนัที�……...เดือน…………….………พ.ศ……..……... 
เงินเดือนปัจจุบนั…………………....บาท   โรงเรียน/หน่วย……………….………………………อาํเภอ.................................................. 
สาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต !      เกิดวนัที�…………….เดือน………………..……….. พ.ศ…………….…….. 
บรรจุเขา้รับราชการใน ตาํแหน่ง……………………………ระดบั…….….เมื�อวนัที�…….…เดือน……………………… พ.ศ…………..   
เครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�ไดรั้บพระราชทานครั/ งหลงัสุดชั/นตรา………………………… ……..เมื�อวนัที�  5   ธนัวาคม  พ.ศ……..………. 
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม่………...… ตอนที�…………….       ลงวนัที�…….….เดือน……….……………พ.ศ.……...………    
หนา้………....ลาํดบัที�……….…….. 
 

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�เสนอขอพระราชทานครั/ งนี/  (โปรดทาํเครื�องหมาย / ใน � และเติมขอ้ความในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 
             

�   ชั/น ม.ป.ช. ไดช้ั/น ม.ว.ม.  เมื�อวนัที�  5 ธ.ค………… 
�   ชั/น ม.ว.ม. ไดช้ั/น ป.ช.  เมื�อวนัที�  5 ธ.ค…………… 
�   ชั/น ป.ช.  ไดช้ั/น ป.ม.  เมื�อวนัที�  5  ธ.ค…………… 
�   ชั/น ป.ม. ไดช้ั/น ท.ช.  เมื�อวนัที�  5  ธ.ค……………. และไดรั้บเงินเดือน ขั/น �9,;<= บาท เมื�อวนัที�....................................... 
�   ชั/น ท.ช. เป็นระดบั  อาวโุส / ชาํนาญการ / ชาํนาญการพเิศษ  เมื�อวนัที�…………………… 
�   ชั/น ท.ม. เป็นระดบั  อาวโุส / ชาํนาญการ                                เมื�อวนัที�……………………        
�    ชั/น ต.ช. เป็นระดบั ชาํนาญงาน / ชาํนาญการ                         เมื�อวนัที�……………………        
�    ชั/น ต.ม. เป็นระดบั  ชาํนาญงาน / ปฏิบติัการ                          เมื�อวนัที�……………………        
�    ร.จ.พ.  บรรจุเขา้รับราชการเมื�อวนัที�…………………..…..ปฏิบติัราชการครบ  25  ปี  เมื�อวนัที�…………………..………. 
 

            ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งทุกประการ 
 
 
                                                                                           (ลงชื�อ)…………………….……………..………….ผูเ้สนอขอ 
                                                                                                      (..………………….……….……..…………) 
ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                           (ลงชื�อ)……………………………………….……… 
                                                                                                    (…………………………………………..…..)  
                                                                                            ตาํแหน่ง…………………………………………………… 

 
 



 
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ ์ประจาํปี พ.ศ.�� ! 
ของพนักงานราชการ หน่วยงาน/โรงเรียน……………………………….. 

สาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต ! 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                  ………………………………………………………………….                                  แบบ รร.1 

 

คาํนาํหนา้ชื�อ….……..ชื�อ……………………..ชื�อสกลุ……………………..เลขประจาํตวัประชาชน   �-����-�����-��-� 
บรรจุเป็นพนกังานราชการ ในตาํแหน่ง.................................................................... กลุ่มงาน.................................................................... 
โรงเรียน......................................................................................... เมื�อวนัที�………...เดือน……………..….………….พ.ศ……..……... 
ตามสญัญาจา้ง/คาํสั�งจา้ง ที� ............................................................... ลงวนัที�............................................................................................. 
สงักดัสาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต !   ปัจจุบนัปฏิบติัหนา้ที�ที�โรงเรียน............................................................... 
ตามสญัญาจา้ง/คาํสั�งจา้ง ที� ........................................... ลงวนัที�................................................ รับเงินเดือน........................................บาท 
เกิดวนัที�..........................เดือน.................................................พ.ศ..................... 
เครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�ไดรั้บพระราชทานครั/ งหลงัสุดชั/นตรา………………………… ……..เมื�อวนัที�  5   ธนัวาคม  พ.ศ……..………. 
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม่………...… ตอนที�…………….       ลงวนัที�…….….เดือน……….……………พ.ศ.……...………    
หนา้………....ลาํดบัที�……….…….. 
 

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�เสนอขอพระราชทานครั/ งนี/  (โปรดทาํเครื�องหมาย / ใน � และเติมขอ้ความในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 
 

 �   ชั/น บ.ม. เป็นพนกังานราชการ  เมื�อวนัที�............................................ 
 �    ชั/น บ.ช. เป็นพนกังานราชการ เมื�อวนัที�............................................ หรือไดช้ั/น บ.ม. เมื�อวนัที�...................................... 
 �    ชั/น จ.ม. ไดช้ั/น บ.ช. เมื�อวนัที�..................................................... 
 �    ชั/น จ.ช. ไดช้ั/น จ.ม. เมื�อวนัที�..................................................... 
 �    ชั/น ต.ม. ไดช้ั/น จ.ช. เมื�อวนัที�..................................................... 
           ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งทุกประการ 
                                                                                           (ลงชื�อ)…………………….……………..………….ผูเ้สนอขอ 
                                                                                                      (..………………….……….……..…………) 
ความเห็นของ  ผอ.รร. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                           (ลงชื�อ)……………………………………….……… 
                                                                                                    (…………………………………………..…..)  
                                                                                            ตาํแหน่ง…………………………………………………… 
  

            
 
 
 
 



 
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ ประจาํปี พ.ศ..�� ! 

ของลกูจา้งประจาํ (หมวดฝีมือ)  หน่วยงาน/โรงเรียน……………………………….. 
สาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต ! 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                  ………………………………………………………………….                                  แบบ รร.1 

 

คาํนาํหนา้ชื�อ….……..ชื�อ……………………..ชื�อสกลุ……………………..เลขประจาํตวัประชาชน   �-����-�����-��-� 
ปัจจุบนัเป็นลูกจา้งประจาํ หมวดฝีมือ ตาํแหน่ง...................................………... โรงเรียน........................................................................... 
เมื�อวนัที�……...เดือน………………….….พ.ศ………….เงินเดือนปัจจุบนั................................ บาท ตาํแหน่งเลขที�……………………. 
สาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต !     เกิดวนัที�…………….เดือน………………..……….. พ.ศ…………….……..  
บรรจุเขา้รับราชการใน ตาํแหน่ง……………………………..………… เมื�อวนัที�……….…เดือน……………………… พ.ศ………….   
เครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�ไดรั้บพระราชทานครั/ งหลงัสุดชั/นตรา………………………… ……..เมื�อวนัที�  5   ธนัวาคม  พ.ศ……..………. 
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม่………...… ตอนที�…………….       ลงวนัที�…….….เดือน……….……………พ.ศ.……...………    
หนา้………....ลาํดบัที�……….…….. 
 

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�เสนอขอพระราชทานครั/ งนี/  (โปรดทาํเครื�องหมาย / ใน � และเติมขอ้ความในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 
  
 �   ชั/น บ.ม. ดาํรงตาํแหน่งลกูจา้งประจาํหมวดฝีมือ  เมื�อวนัที�............................................ 
 �    ชั/น บ.ช. ดาํรงตาํแหน่งลกูจา้งประจาํหมวดฝีมือ  เมื�อวนัที�...................................... หรือไดช้ั/น บ.ม. เมื�อวนัที�................................. 
 �    ชั/น จ.ม. ไดช้ั/น บ.ช. เมื�อวนัที�..................................................... 
 �    ชั/น จ.ช. ไดช้ั/น จ.ม. เมื�อวนัที�..................................................... 
 

           ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งทุกประการ 
                                                                                           (ลงชื�อ)…………………….……………..………….ผูเ้สนอขอ 
                                                                                                      (..………………….……….……..…………) 
ความเห็นของ ผอ.รร. / ผอ.กลุ่ม 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                           (ลงชื�อ)……………………………………….……… 
                                                                                                    (…………………………………………..…..)  
                                                                                            ตาํแหน่ง…………………………………………………… 


