
 

คู่มือปฏิบตัิงาน 

การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 

 

 

 

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 

 

 

 



สารบัญ 

     หน้า 

คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 2563    1 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก    2 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

- หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทาน       2  

- ขั้นตอนการด าเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณา     12 

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

- หลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ   13 

- ขั้นตอนการด าเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณา     14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 2563  ของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

                เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน โดยการ

พิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ

อย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน  ดังนั้นในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่

บุคคลใด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ

สาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยมิใช่พิจารณาเพียงแต่ต าแหน่ง 

ระดับ หรือครบก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคล 

ที่ได้รับพระราชทานมีความภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง    และ

เพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกยีรติยศอย่างสูงด้วย รัฐบาลจะเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่างๆ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  28  

กรกฎาคม  ของทุกปีซึ่งประกอบด้วย 

  1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

  4. เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้รับผดิชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้องก าหนด แล้วจัดท ารายชื่อรวมทัง้คุณสมบัตสิ่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ตามระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 2563  และจะต้องปฏิบัติด้วย

ความละเอียดรอบคอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ

ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด  ประกอบกับเป็นเรื่องที่สามารถจะด าเนินการล่วงหน้าได้ดังนั้น เพื่อให้การ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ เขต 2  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเสร็จตามเวลาที่ระเบียบก าหนด  จึงจัดท า

คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 2563 ขึ้นมา โดยได้รวบรวม

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละตระกูล 

ดังต่อไปนี้ 

                            /ก. การเสนอ... 
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ก. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิง่ช้างเผือก  

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

(ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ .ศ. 2536 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิง

ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

 1.คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

1.2 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย

ความอุตสาหะ ชื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิง่ และ  

1.3 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องโทษจ าคุก 

โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิด

ลหุโทษ 

1.4 หากเป็นลูกจ้างประจ าต้องเป็นลูกจา้งประจ าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ แต่ไม่หมายความถึงลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน และเป็นลูกจ้างประจ า

ที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะเหมือน

ข้าราชการ 

2. หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

2.1 ให้เริ่มจากขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามล าดับจากชั้นล่างสุด  

(ชั้นที่ 7)  จนถึงชั้นสูงสุดตามล าดับ โดยให้พิจารณาถึงต าแหน่ง ระดับ และความดีความชอบของผู้ขอ

พระราชทานฯดังต่อไปนี้ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 

ชั้นสายสะพาย 

ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก           (ม.ป.ช.) 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก             (ป.ช.) 

           / ชั้นต่ ากว่า... 
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ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 



ชั้นที่ 2   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 

ชั้นที่ 3  ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.) 

ชั้นที่ 4   จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช.) 

ชั้นที่ 5   เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  (บ.ช.) 

ชั้นที่ 6   เหรียญทองช้างเผือก  (ร.ท.ช.) 

ชั้นที่ 7   เหรียญเงินช้างเผือก  (ร.ง.ช.) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

ชั้นสายสะพาย 

ชั้นที่ 1  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย   (ป.ม.) 

ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

ชั้นที่ 2   ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย   (ท.ม.) 

ชั้นที่ 3   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.) 

ชั้นที่ 4   จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย    (จ.ม.) 

ชั้นที่ 5  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย   (บ.ม.) 

ชั้นที่ 6   เหรียญทองมงกุฎไทย   (ร.ท.ม.) 

ชั้นที่ 7   เหรียญเงินมงกุฎไทย  (ร.ง.ม.) 

 

2.2 ขอพระราชทานในปีติดกันไม่ได้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ในบัญชีท้ายระเบียบที่ต่างบัญชีกัน 

(2) เป็นการขอพระราชทานตามท่ีได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในระเบยีบนี้  หรือ 

(3) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือปฏิบัติหน้าที่ 

ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานส าคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่

ราชการหรือสาธารณชน หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็น

ผลส าเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่าได้กระท าความดคีวามชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่ง

ประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร 

 2.3 ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราก่อนครบเงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดตาม 

ข้อ 2.7 ไม่ได้เว้นแต่เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น ตามข้อ 2.2 (3)  

               /2.3 หากผู้ขอ... 
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2.4 หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีที่ขอ 



พระราชทาน ให้เพ่ิมก าหนดระยะเวลาการขอพระราชทานตามข้อ2.7 เพ่ิมอีก 1 ปียกเว้นโทษภาคทัณฑ์ 

2.5 หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัย 

อย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระท าความผิดอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของ

พนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในชั้นศาล แม้คดียังไม่ถึงท่ีสุด (เว้นแต่ความผิด 

ลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว) ให้แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้ทราบด้วย โดยคณะกรรมการ

อาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้  

2.6 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุ 

ราชการในปีใด ให้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจาก

จากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย 

2.7 เงือ่นไขและก าหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา 

(1) ข้าราชการ 

 - กรณีเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการจะต้องมีระยะเวลา 

รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อน 

วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (ข้าราชการที่จะเริ่ม

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 29 

พฤษภาคม2557) โดยจะเริ่มขอพระราชทานฯ ในชั้นตราใดให้พิจารณาจากการด ารงต าแหน่งและ

ระดับ/วิทยฐานะทีข่้าราชการผู้นั้นด ารงอยู่ในปีที่ขอพระราชทานฯ และเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน

ชั้นตรา 

- กรณีขอพระราชทานฯ เลื่อนชั้นตรา ข้าราชการที่เคยได้รับพระราชทาน 

เครือ่งราชอิสริยาภรณ์มาแล้วจะเสนอขอพระราชทานฯ เลื่อนชั้นตราได้ต่อเมื่อด ารงต าแหน่งและระดับ/

อันดับเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราตรา และจะเสนอขอพระราชทานฯ ในปีติดกัน

ไม่ได้โดยระเบียบฯ ได้ก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ เงื่อนไขและระยะเวลา                                
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหต ุ

เริ่มขอ เลื่อนถึง 
 
 
1 
 

 
ประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
บ.ม. 

 
 
จ.ช 

 
 
1.เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได้รับเงินเดือนต่ ากว่าข้ันต่ า                 
     ของ ระดับช านาญงาน   
     (ข้ัน 10,190 บาท) และ ด ารง 
     ต าแหน่งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 10   
     ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
3.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าข้ันต่ า 
    ของระดับช านาญงาน ขอ จ.ม. 
4. ได้รับเงินเดือนไมต่่ ากว่าขั้นต่ า 
    ของระดับช านาญงานและด ารง 
    ต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 
    ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช 
 

 
 
1.ต้องมีระยะเวลา 
   รับราชการติดต่อ 
   กันมาแล้วไม่น้อย 
   กว่า 5 ปีบริบูรณ์  
   นับตั้งแต่วันเริ่มเข้า 
   รับราชการจนถึง 
   วันก่อนวันพระราช 
    พิธีเฉลิมพระชนม 
    พรรษา ของปีท่ีจะ 
    ขอพระราชทาน 
    ไม่น้อยกว่า 60 วัน  
2.ล าดับ 4,8 – 10 
   และ 12 – 15  
   การขอกรณีปีท่ี 
   เกษียณอาย ุ
   ราชการตามข้อ 4  
   หรือ 5 แล้วแต่กรณ ี
   ให้ขอปีติดกันได ้
 
 

 
2 

 
ระดับช านาญงาน 

 
ต.ม. 

 
ต.ช. 

 
1.เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2.ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
 
 

 
3 
 
 
 

 
ระดับอาวุโส 

 
ท.ม. 

 
ท.ช. 

 
1.เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
2.ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
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ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ เงื่อนไขและระยะเวลา                                
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหต ุ

เริ่มขอ เลื่อนถึง 
4 ระดับทักษะพิเศษ       - ม.ว.ม. 1.ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 

    3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
3.ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
     5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
4. ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
     1  ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  ป.ช. 

 

 
 
5 

ประเภทวิชาการ 
 
ระดับปฏิบัติการ 

 
 
ต.ม. 

 
 
    - 
 

 

6 ระดับช านาญการ ต.ช. ท.ช. 1.เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 
   ขั้นต่ าของระดับ 
   ช านาญการพิเศษ 
   (ข้ัน 22,140 บาท) 
   ขอ ท.ม. 
3.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 
   ขั้นต่ าของระดับ 
   ช านาญการพิเศษ 
   มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบรูณ ์
   ขอ ท.ช. 
 

7 
 
 
 

ระดับช านาญการพิเศษ ท.ช ป.ม. 1.เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 
2.ได้รับเงินเดือนข้ันสูง 
   (ข้ัน 58,390 บาท) 
   และได้ ท.ช. มาแล้ว 
   ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ ์
ขอ ป.ม. 
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ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ หมายเหต ุ



เริ่มขอ เลื่อนถึง เงื่อนไขและระยะเวลา                                
การเลื่อนช้ันตรา 

8 ระดับเชี่ยวชาญ       - ม.ว.ม. 1.ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
3.ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
     5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
4. ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
   1 ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  ป.ช.  
    เว้นกรณีลาออก   

 
 

9 ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง 13,000 บาท 

     - ม.ป.ช. 1.เลื่อนช้ันตราตามล าดับ 
   ได้ทุปีจนถึง ป.ม. 
2.ได้ ป.ม. แล้ว ไม่น้อยกว่า 3 
   ปีบริบูรณ์  ขอ ป.ช. 
3.ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
   ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม 
4.ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5  
   ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
5.ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
   1 ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  ม.ว.ม.  
    เว้นกรณีลาออก   

10 ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง 15,600 บาท 

     - ม.ป.ช. 1.ได้ ป.ม. มาแล้ว ไม่น้อยว่า 3 
ปีบริบูรณ์ ขอ  ป.ช. 
2 ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
    ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
3. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
    ปีบริบูรณ์ ของ ม.ป.ช. 
4ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
   1 ช้ันตรา  เว้นกรณีลาออก  
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ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ เงื่อนไขและระยะเวลา                                
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหต ุ

เริ่มขอ เลื่อนถึง 
 
11 

ประเภทอ านวยการ 
ระดับต้น 

 
ท.ช.  

 
ป.ม. 

 
1.เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 
2.ได้รับเงินเดือนข้ันสูงและได้ ท.ช. 
   มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบรูณ ์ 
   ขอ ป.ม.  

 

12 ระดับสูง  ม.ว.ม. 1.ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
3.ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
     5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
4. ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
   1 ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  ป.ช.  
    เว้นกรณีลาออก   
 

 
13 

ประเภทบริหาร 
ระดับต้น 

 
 - 

 
ม.ว.ม 

 
1.ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
3.ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
     5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
4. ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
   1 ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  ป.ช.  
    เว้นกรณีลาออก   
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ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ เงื่อนไขและระยะเวลา                                
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหต ุ

เริ่มขอ เลื่อนถึง 
14 ระดับสูง 

ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง 14,500 บาท 

   - ม.ป.ช. 1.เลื่อนช้ันตราตามล าดับ 
   ได้ทุกปีจนถึง ป.ม. 
2.ได้ ป.ม. แล้ว ไม่น้อยกว่า 3 
   ปีบริบูรณ์  ขอ ป.ช. 
3.ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
   ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม 
4.ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5  
   ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
5.ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
   1 ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  ม.ว.ม.  
    เว้นกรณีลาออก   
 

 
 

15 ระดับสูง 
ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง 21,000 บาท 

-   ม.ป.ช. 1.ได้ ป.ม. แล้ว ไม่น้อยกว่า 3 
   ปีบริบูรณ์  ขอ ป.ช. 
2.ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
   ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม 
3.ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3  
   ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
4.ในปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
   1 ช้ันตรา  เว้นกรณีลาออก   
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(2) ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า8 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วัน 

เริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

(หมายถึงต้องได้รับการเริ่มจ้างก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม2554)  โดยมีก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการ

เลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ เงื่อนไขและระยะเวลา                                

การเลื่อนช้ันตรา 
หมายเหต ุ

เริ่มขอ เลื่อนถึง 
1 ลูกจ้างประจ า ซึ่งไดร้ับค่าจ้าง 

ตั้งแต่อัตราเงินเดือนข้ันต่ าของ 
ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 แต ่
ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6  
(ข้ัน 8,340-15,050 บาท) 

บ.ม. จ.ม. 1.เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2.ได้ บ.ม. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
3.ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
 

 
 

2 ลูกจ้างประจ า ซึ่งไดร้ับค่าจ้าง 
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนข้ันต่ าของ 
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 
ขึ้นไป (ขั้น 15,050 บาทขึ้นไป) 

บ.ช. จ.ช. 1.เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2.ได้ บ.ช. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
3.ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

 

 

อนุโลมให้ลูกจ้างประจ าตามลักษณะงานทั้ง4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 

กลุ่มงานสนับสนุนกลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษท่ีเดิมเคยด ารงต าแหน่งในหมวดฝีมือหรือ

ทีมีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการเสนอขอพระราชทานฯ ได้ตามเดิม โดยใหห้มายเหตุด้วยว่าเดิม

ด ารงต าแหน่งในหมวดใด ดังต่อไปนี้ 

หมวดฝมืีอ ได้แก่ ต าแหน่ง ช่างไม้  ช่างไม้ขยายแบบ  ช่างเขียนแผนที่  ช่างเหล็ก   

ช่างปรับซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด  ช่างต่อเรือเหล็ก พนักงานทดสอบดิน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถแทรกเตอร์  ครูสอนเสริมสวย ครูสอนตัดผม  ครูสอนตัดเสื้อ  

ผู้ช านาญงานสิ่งทอ  ผู้ช านาญการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม  พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2  

หมวดฝี มือพิเศษ (ระดับต้น) ได้แก่ ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  

หัวหน้าหมวดรถยนต์ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญการต่อเรือเหล็ก หัวหน้าช่างต่อเรือเหล็ก 

หมวดฝี มือพิเศษ (ระดับกลาง) ได้แก่ ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  

ผู้ช านาญจีน  ผู้ช านาญวิชาการท ารองเทา้  ผู้สอนช่างเครื่องประดับและอัญมณี ชั้น 1-3   พนักงาน

พิมพ์ดีด ชั้น 4  



          /ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือข้าราชการ  ได้แก่ ต าแหน่ง 

พนักงานพัสดุ  ครูช่วยสอนช่างไม้  ช่างไฟฟ้า ช่างครุภัณฑ์ 

 

 (3) พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี ที่จะขอพระราชทานไม่น้อย

กว่า 60 วัน (หมายถึงต้องได้รับการเริ่มจ้างก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม2558) โดยมีก าหนดเงื่อนไขและ

ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ระดับต าแหน่ง เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ เงื่อนไขและระยะเวลา                                
การเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหต ุ

เริ่มขอ เลื่อนถึง 
1 พนักงานราชการ 

-กลุ่มงานบริการ 
 บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 

2.ได้ บ.ม. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
3.ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
4.ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

1.ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีท่ีจะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า 60 
วัน 
2. ต้องเป็นพนักงานราชการ
ตามสญัญาจ้างของส่วน
ราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 
3.ต้องเป็นพนักงานราชการที่มี
ช่ือและลักษณะงานเป็น
พนักงานท่ีเที่ยบเท่ากับ
ลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือขึ้นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ 
 

2 พนักงานราชการ 
-กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

บ.ช. ต.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    5 ปีบริบูรณ์  ขอ  จ.ม. 
3.ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    5 ปีบริบูรณ์  ขอ จ.ช. 
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
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ขั้นตอนการด าเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งชา้งเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ

ยิง่มงกฎุไทย 

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา/หน่วยงาน ตรวจสอบและกลั่นกรอง

คุณสมบัติเกีย่วกบั ต าแหน่ง ระดับ และความดีความชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานราชการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราโดยเคร่งครัดและ

ให้เสนอขอพระราชทานให้เป็นปัจจุบันตามปีที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมี

คุณสมบัติครบถ้วน เนื่องจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีที่ผ่านมา

มีการเสนอขอพระราชทานฯ ย้อนหลังปีที่ข้าราชการและลูกจ้างประจ ามีคุณสมบัติครบถ้วน

หากข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าคนใดทีไ่ปช่วยราชการหรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่ที่ต้น

สังกัดเดิม ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ประจ าเสนอขอ

พระราชทานฯ ในปีทีมีคุณสมบัติครบถ้วนให้ด้วย 

2. ให้สถานศึกษา/หน่วยงานจัดท าบัญชีตามแบบและจ านวนที่่่ก าหนด เพื่อ

ประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดยจะต้องกรอกข้อมูล

ตามตัวอย่างให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ดังนี้ 

2.1 แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แบบ ร.ร.1 จ านวน2 ชุด 

2.2 บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการที่เสนอขอพระราชทาน

เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ฯประจ าปีพ.ศ. 2563 (แบบ ขร4/37) จ านวน2 ชุด 

2.5 บัญชีสรุปรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการที่เสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีพ.ศ. 2563 (แบบ ขร2/37) จ านวน2 ชุด 

3. ให้สถานศึกษา/หน่วยงานจัดส่งแบบบัญชีฯ ที่จัดท าเรียบร้อยแล้วในข้อ 2 จ านวน1 ชุดถึง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  เพ่ือตรวจสอบและด าเนินการได้

ทันเวลาส าหรับแบบบัญชีฯ ที่เหลืออีก 1 ชุด ให้สถานศึกษา/หน่วยงานเก็บไว้ เพ่ือเป็นข้อมูล

และตรวจสอบต่อไป 

            4. ตรวจสอบแบบ ขร.4/34(บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563  ว่าผู้เสนอขอพระราชทานฯ กรอก

ข้อความ เช่น ชื่อ/สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปีที่บรรจุ/เงินเดือนปัจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ์/

ชั้นที่ได้รับก่อน/ครั้งนี้ขอชั้นตราอะไรว่าถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบฯ พร้อมลงรายมือ



ชื่อครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเพ่ือแก้ไขให้

ถูกต้องต่อไป 

         /5.ตรวจสอบ... 
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              5. ตรวจสอบประวัติส าเนา ก.พ. 7 ว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กรอกวัน 

/เดือน/ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ/วันเดือนปีเกิด/ระดับชั้น/ระดับเงินเดือนถูกต้อง/ครบถ้วน/เป็น

ปัจจุบัน/ตรงกับส าเนา ก.พ.7หรือไม่ 

 6. ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบ้าน ดูว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ มีชื่อ/สกุล/

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอกในแบบ ขร.4/37 ถูกต้อง/ตรงกัน

หรือไม่ 

 7. ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/

ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วของชื่อ/สกุล/เลขประจ าตัวประชาชน/  ต าแหน่ง/สังกัด/

ระดับชั้น/ระดับเงินเดือน/ชั้นตราที่เสนอขอ ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 8. น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา 

 9. จัดส่งเอกสารไปส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

ข. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ตามพระราชบัญญัติมาลาและ

เหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484)    

เหรียญจักรพรรดิมาลา พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ข้าราชการ

ฝ่ายพลเรือนที่รบัราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี    

หลกัเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ 

1. เป็นขา้ราชการและรับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี   

2. เป็นผู้ที่รบัราชการมาด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอด หมายถึง เฉพาะผู้ทีร่ับราชการมาโดย

ไม่เคยกระท าความผิดมาก่อน ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่ขอพระราชทาน  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้

บุคคลทีป่ระพฤติตนสมแก่เกียรติในการได้รับพระราชทาน  ดังนั้น การที่ข้าราชการผู้ใดกระท า

ความผิดแต่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน แสดงว่าข้าราชการผู้นั้นยังมี

ความผิดอยู่เพียงแต่ให้ถือว่า บุคคลนั้นมิได้เคยถูกลงโทษมาก่อน จึงไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่รับ

ราชการมาด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญ

จกัรพรรดิมาลาได้ 

3. การนับเวลาราชการ 25ปี ให้นับเวลาราชการทั้งหมดของผู้นั้นรวมกันครบ 25 ปีบริบูรณ์ 

โดยให้เริ่มนับจากวันบรรจุเข้ารับราชการจนถงึวันที่ 28 กรกฎาคม ของปีที่เสนอขอ



พระราชทานฯ  กรณีท่ีลาออกแล้วกลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาราชการก่อนลาออกและ

เวลาที่กลับเข้าปฏิบัติราชการรวมกันให้ได้ครบเวลา 25 ปีบริบูรณ์   
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ขัน้ตอนการด าเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญ 

จักรพรรดิมาลา 

1. ให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ละคนกรอกรายละเอียดในแบบประวัติส าหรับ เสนอ

ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 4 ชุด ให้ถูกต้องและ

ครบถว้นตามตวัอย่างที่ก าหนด โดยให้ผู้ขอฯ กรอกรายละเอียดตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับราชการ 

และรายละเอียดทุกวันที่ 1 ตุลาคมและวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีตามล าดับจนถึงปัจจุบันตาม

ตัวอย่าง หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ในปีใด เช่น ลาศึกษาต่อ ถูกลงโทษทางวินัย เป็นต้น ให้

กรอกไว้ในช่องหมายเหตุ แล้วให้ลงลายมือชื่อ ด้วยตนเองทั้ง4 ชุด  ทัง้นี้ การกรอกรายละเอียด

ของผู้ขอฯ จะต้องเป็นความจริงและถูกต้องตรงกบั ก.พ. 7 หรือสมุดประวัติมิฉะนั้นจะถือว่า

เป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  หากข้าราชการคนใดที่ไปช่วยราชการ หรือไม่ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ประจ าอยู่ที่ต้นสังกัดเดิมให้ยื่นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ

หน้าที่ประจ าในปีที่ขอพระราชทานฯ 

2. ให้สถานศึกษา/หน่วยงานจัดส่งแบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ

มาลา ประจ าปี พ.ศ. 2563 คนละ 4 ชุด และบญัชีแสดงคุณสมบัติของขา้ราชการที่สมควรได้รบั

พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 1 ชุด ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  เพ่ือตรวจสอบ และด าเนินการได้ทันเวลาตามที่

ระเบียบฯ ก าหนดต่อไป  
 


