แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี 2562
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ที่เสนอขอเครื่องราชอิส ริย าภรณ์ ทุกชั้นตราจะต้องรับราชการติดต่อกันไม่นัอยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (นับตั้งแต่
วันบรรจุหรือเลื่อนขั้นก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน) สาหรับผู้เสนอขอในปี 2562 ต้องบรรจุเข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
1. ชั้น ต.ม. เป็ น ข้าราชการระดับ ปฏิ บัติการ หรือเป็น ข้าราชการครู ผู้ ช่วยหรือครู อันดั บ คศ.1 และมี เวลา
รับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขั้นจนถึงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
ปีที่ขอพระราชทาน 60 วัน คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
2. ชั้น ต.ช. เป็ น ข้าราชการอัน ดับ คศ.2 รับ เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับช านาญการ (15,050 บาท)
แต่เงินเดือนไม่ถึงขั้นต่าของระดับชานาญการพิเศษ (22,140 บาท)
3. ชั้น ท.ม. เป็ นข้าราชการระดับ ชานาญการ หรือเป็นข้าราชการครูอัน ดับ คศ.2 และรับเงินเดือนไม่ต่ากว่า
ขั้นต่าของระดับชานาญการพิเศษ (22,140 บาท)
4. ชั้น ท.ช. ต้องเป็นข้าราชการระดับชานาญการ หรือเป็นข้าราชการครูอันดับ คศ.2 และ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า
ขั้นต่าของระดับชานาญการพิเศษ ขั้น 22,140 บาท มาแล้ว 5 ปี บริบูรณ์ หรือเป็นข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ หรือ
ข้าราชการอันดับ คศ.3
5.ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (ตาแหน่งผอ.โรงเรียน เท่านั้น)
ก. ข้าราชการระดับ 8 (อันดับ คศ.3)
1.ต้องได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 (อันดับ คศ.3) ขั้น 58,390 บาท
2.ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
3.ถ้ามีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 -2 ให้เสนอขอฯก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่จะเกษียณอายุราชการ
6.กรณี ที่ข้าราชการครูถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือ
ระหว่างด าเนิ น คดี ท างศาล หรื อ ถูก กล่ าวหาว่ากระท าผิ ดวินั ย อยู่ระหว่างการสื บ สวนหรือ สอบสวนพิ จ ารณาลงโทษ
ก่อนการเสนอขอพระราชทาน แม้ผู้นั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทาผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาทางอาญาหรือวินัย ให้รอการ
พิจารณาการขอพระราชทานไว้ก่อน
7.กรณี ที่ มี ข้ าราชการในสั งกั ด ได้ รับ การเลื่ อ นและแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น หลั งจากส่ งรายละเอี ย ด
การขอพระราชทานประจาปีแล้ว ให้รวบรวมเสนอขอในปีถัดไป
8.ตรวจสอบรายชื่อจากราชกิจจานุเบกษา หรือบัญชีเสนอขอพระราชทานย้อนหลังว่าเคยขอพระราชทาน
ในชั้น ตรานั้ น ๆ แล้ วหรือยัง ทั้ งนี้ เพื่อมิให้ เกิดการขอซ้า ถ้าในปี 2561 ได้เสนอขอพระราชทานไปแล้ว ในปี 2561
จะเสนอขอพระราชทานชั้นสูงอีกไม่ได้ เพราะเป็นการขอในปีติดต่อกัน
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เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชั้นตรา
เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ต.ม. เป็นข้าราชการ อันดับ คศ.1 หรือ ครูผู้ช่วย และมีอายุราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์
ต.ช. เป็นข้าราชการอันดับ คศ.2 รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้น 15,050 แต่ไม่ถึงขั้น 22,140 บาท
ท.ม. เป็นข้าราชการระดับชานาญการ หรือข้าราชการครู อันดับ คศ.2 รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้น 22,140 บาท
ท.ช. 1. เป็นข้าราชการระดับชานาญการ หรือข้าราชกาครู อันดับ คศ.2 รับเงินเดือน 22,140 บาท มาแล้ว
ครบ 5 ปีบริบูรณ์ หรือ
2. เป็นข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ หรือข้าราชการครู ระดับ คศ.3
ชั้นสายสะพาย
ป.ม. ข้าราชการระดับ 8 (ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเท่านั้น)
1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับ 8 / คศ.3 /อันดับชานาญการพิเศษ ขั้น 58,390 บาท
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
3. ขอในปีที่เกษียณอายุราชการ
ข้าราชการระดับ 9
1. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
2. ได้ ท.ช. มาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ ป.ม. ได้ (กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)
ป.ช.
1. เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
2. เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ ป.ม. มาแล้ว
ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ ป.ช. ได้ (กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)

การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
1.ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับราชการมาด้วยดี ครบ 25 ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน)
2. การนับเวลาครบ 25 ปี ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น
และให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เวลาราชการขณะที่เป็นครูประชาบาล ตามระเบียบครูประชาบาล
จะเอามานับรวมด้วยไม่ได้
3.ส าหรั บ ผู้ ที่ เคยออกจากราชการไปแล้ ว และได้ ก ลั บ เข้ ารั บ ราชการใหม่ ให้ นั บ เวลาโดยค านวณเวลา
รับราชการครั้งแรกและครั้งหลังมารวมกันได้ และการนับเวลาต้องให้ครบ 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ของปีที่
จะขอพระราชทาน
4.ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามสิทธิในปีเดียว
พร้อมกันได้
5.ผูถ้ กู ลงโทษทางวินยั หรือผูเ้ คยถูกลงโทษทางวินยั จะไม่มสี ทิ ธิข์ อเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
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2.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจา
1.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผื อกและเครื่องราชอิส ริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และบัญชี 15 แนบท้ายโดยเคร่งครัด
2.ลูกจ้างประจาที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ พอสรุป ดังนี้
2.1ต้ อ งเป็ น ลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยลู ก จ้ า งปร ะจ าของ
ส่วนราชการ
2.2ต้องเป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจาโดยตรง หมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจา
ที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ
2.3ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 8 ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม รั บ การจ้ า ง ถึ ง ก่ อ น
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วัน (นับถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 )
2.4เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะวิริยะ
ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
2.5เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิ สริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.6ลูกจ้างประจาหมวดแรงงาน/หมวดกึ่งฝีมือ หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในหมวดฝีมือ
ให้ นั บ ระยะเวลาการปฏิบั ติงานติ ดต่อกั น ตั้ งแต่วัน เริ่ม บรรจุจนถึงก่ อนวัน พระราชพิ ธีเฉลิ มพระชนมพรรษาของปี ที่ข อ
ไม่น้อยกว่า 60 วัน (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์)

เกณฑ์การขอพระราชทาน
ชั้นตราที่ขอได้

เกณฑ์การขอพระราชทาน

บ.ม.

เป็นลูกจ้างประจา ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่าของข้าราชการพลเรือน
ระดับ ปฏิ บั ติ การ (8,340บาท) แต่ ไม่ถึงขั้นต่าของอัตราเงินเดื อนของข้าราชการ
พลเรือน ระดับชานาญการ (15,050 บาท)

บ.ช.

1. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
2. ได้ รั บ ค่ าจ้ างตั้ งแต่ อั ต ราเงิน เดื อ นของข้ าราชการพลเรือ น ระดั บ ช านาญการ
(15,050 บาท)

จ.ม.

ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

จ.ช.

ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ
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3.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พนักงานราชการ
1.ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
2.ต้องพนั กงานราชการที่มีชื่อและลั กษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลู กจ้างประจาหมวดฝีมือขึ้นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
3.ต้องปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานราชการ ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่
วั น เริ่ ม จ้ า งจนถึ ง วั น ก่ อ นพระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษาของปี ที่ ข อพระราชทานไม่ น้ อ ยกว่ า 60 วั น (นั บ ถึ ง วั น ที่
29 พฤษภาคม 2562)
4.เป็ นผู้ประพฤติดีและปฏิบั ติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะวิริยะ
ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
5.ให้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ แ ก่ พ นั ก งานราชการ จากบั ญ ชี
32 ประกาศคณะปฏิรูป การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 เรื่องแก้ไข
เพิ่มเติมระเบี ย บส านั กนายกรั ฐมนตรีว่าด้ว ยการขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผื อกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536

เกณฑ์การขอพระราชทานพนักงานราชการ
กลุม่ งานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชั้นตราที่ขอได้

เกณฑ์การขอพระราชทาน

บ.ม.

กลุ่มงานบริการปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.

บ.ช.

กลุ่มบริหารทั่วไปปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ได้ บ.ม. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 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.

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี 2562
1.ชั้นต่ากว่าสายสะสาย
1.1. สาหรับข้าราชการ ชั้นตรา จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม.และชั้น ท.ช. และสาหรับพนักงานราชการ ชั้นตรา
บ.ม. บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ให้ดาเนินการและจัดส่งเอกสารดังนี้
- กรอกแบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด / คน
- สาเนา ก.พ.7 จานวน 2 ชุด / คน
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด / คน
- กรอกแบบ สพท.2 สรุปชั้นตรา จานวน 1 ชุด / โรงเรียน
- ให้ศึกษารายละเอียดจากแนวปฏิบัติการเสนอขอ ประจาปี 2562 และตัวอย่าง
1.2. สาหรับลูกจ้างประจา ชั้นตรา บ.ม. บ.ช. จ.ม. และจ.ช.ให้ดาเนินการและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
- กรอกแบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด / คน
- สาเนา ก.พ.7 จานวน 2 ชุด / คน
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด / คน
1.3.สาหรับพนักงานราชการ ชั้นตรา บ.ม. บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ให้ดาเนินการและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
- กรอกแบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด / คน
- สาเนาสัญญาจ้าง ทุกฉบับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานพนักงานราชการ จานวน 2 ชุด / คน
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด / คน
2.ชั้นสายสะพาย ชั้น ป.ม. (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) ต้องเป็นข้าราชการที่ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
และรับเงินเดือ นเต็มขั้นของอันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาท และเป็นผู้จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้ดาเนินการจัดส่ง
- แบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด (ให้พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์)
- แบบสาเนา ก.พ.7 จานวน 4 ชุด
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 4 ชุด
- สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 4 ชุด
- คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) จานวน 4 ชุด
- ประกาศราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศใบกากับเครื่องราชที่ ได้ชั้น ท.ช. จานวน 4 ชุด
3.การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ให้จัดพิมพ์แบบกรอกประวัติของตนเองเรียงลาดับ
ตั้งแต่บรรจุ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และลงรายการในบรรทัดต่อมาในช่อง วัน เดือน ปี ที่รับราชการว่า (จนถึงปัจจุบัน)
จัดทาแบบกรอกประวัติ ให้อยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษ เอ 4 และกรอกรายละเอียดให้ครบทุกปี (ดูจากตัวอย่างแบบกรอก
ประวั ติ ที่ ส่ ง มาพร้ อ มนี้ ) ให้ เจ้ า ของประวั ติ ล งลายมื อ ชื่ อ ด้ ว ยตนเอง ด้ ว ยปากกาสี น้ าเงิ น เท่ า นั้ น ส่ ง จ านวน 4 ชุ ด
(ห้ามสาเนาส่ง)
- แบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด / คน
- แบบกรอกประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จานวน 4 ชุด / คน
- แบบสาเนา ก.พ. 7 จานวน 2 ชุด / คน
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด / คน
- แบบ ร.จ.พ. 1 และ ร.จ.พ.2 จานวน 1 ชุด / โรงเรียน
- ให้ศึกษารายละเอียดจากแนวปฏิบัติการเสนอขอฯ ประจาปี 2562 และตัวอย่าง

-24. เมื่อดาเนินการ ตามข้อ 1 , 2 และข้อ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูลเอกสารและรายละเอียด โดยเฉพาะการลงรายละเอียดในแบบ ร.ร.1 ในแต่ละชั้นตรา ต้องกรอกให้ชัดเจน
และการกรอกแบบประวัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) เช่น
- คานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล
- ตาแหน่ง ระดับ ขั้นเงินเดือน
- การได้รับเครื่องราชฯครั้งหลังสุด
- วัน /เดื อน/ปี บ รรจุ (ส าหรับ ผู้ ขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์ ค รั้งแรก และไม่เคยได้ รับ
พระราชทานเครื่องราชฯมาก่อน)
- วัน /เดือ น/ปี ที่ด ารงตาแหน่งในระดับ 3 ,5, 7(ส าหรับ ผู้ ขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์
ที่ดารงตาแหน่งปัจจุบันในระดับ 4 , 6 ,8)
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ขอพระราชทานปี เว้นปี (หากขอปีที่แล้วเสนอ
ขอชั้นตราใดมาแล้ว ในปีนี้ไม่ต้องเสนอขอซ้าอีก) ขอให้โรงเรียนตรวจสอบอย่างเคร่งครัดด้วย
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนรวบรวมเอกสาร (โดยดู
รายละเอียดเอกสารที่จะต้องจัดส่ง ตามข้อ 1 – 3 ดังกล่าวข้างต้น) และส่งถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ให้จงได้ เพราะต้องรวบรวมส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------

