
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 

แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทาน 

  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่งตาม บัญชีท่ีก าหนด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  อ้ันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย(ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ตามบัญชี41) 

   1.1 ชั้น ต.ม. เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ หรือเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยหรือครูอันดับ 

คศ.1 และมีเวลา รับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขั้นจนถึงก่อนวันเฉลิม

พระชนมพรรษาของ ปีท่ีขอพระราชทาน 60 วัน คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2561  

   1.2 ชั้น ต.ช. เป็นข้าราชการอันดับ คศ.2 รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับ 

ช านาญการ (15,050 บาท) แต่เงินเดือนไม่ถึงข้ันต่ าของระดับช านาญการพิเศษ (22,140 บาท)  

   1.3 ชั้น ท.ม. เป็นข้าราชการระดับช านาญการ หรือเป็นข้าราชการครูอันดับ คศ.2 

และรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า ขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษ (22,140 บาท)  

   1.4 ชัน้ ท.ช. ต้องเป็นข้าราชการระดับช านาญการ หรือเป็นข้าราชการครูอันดับ คศ.2 

และ รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า ขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษ ข้ัน 22,140 บาท มาแล้ว 5 ปี บริบูรณ์ หรือเป็น

ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ หรือ ข้าราชการอันดับ คศ.3  

   1.5 ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (ต าแหน่งผอ.โรงเรียนที่จะเกษียณใน

ปีงบประมาณแต่ละปี เท่านั้น ) ก. ข้าราชการระดับ 8 (อันดับ คศ.3)  

        1.5.1 ต้องได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 (อันดับ คศ.3) ขั้น 58,390 บาท  

        1.5.2 ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  

        1.5.3 ถ้ามีคุณสมบัติ ตามข้อ 1.5.1 -1.5.2 ให้เสนอขอฯก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปี

ที่จะเกษียณอายุราชการ 

 

/ 1.6 กรณีที่ข้าราชการ... 
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    1.6 กรณีทีข่้าราชการครูถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา อยู่ระหว่างการสอบสวนของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ ระหว่างด าเนินคดีทางศาล หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือ

สอบสวนพิจารณาลงโทษ ก่อนการเสนอขอพระราชทาน แม้ผู้นั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระท าผิดจริงตามที่ถูกกล่าว

หาทางอาญาหรือวินัย ให้รอการ พิจารณาการขอพระราชทานไว้ก่อน  

   1.7  กรณีที่มีข้าราชการในสังกัดได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นหลังจาก

ส่งรายละเอียด การขอพระราชทานประจ าปีแล้ว ให้รวบรวมเสนอขอในปีถัดไป  

   1.8. ตรวจสอบรายชื่อจากราชกิจจานุเบกษา หรือบัญชีเสนอขอพระราชทานย้อนหลังว่า

เคยขอพระราชทาน ในชั้นตรานั้น ๆ แล้วหรือยัง ท้ังนี้ เพื่อมิให้เกิดการขอช้า ถ้าในปีใดปีหนึ่ง  ได้เสนอขอ

พระราชทานไปแล้ว ในปีนั้น จะเสนอขอพระราชทานชั้นสูงอีกไม่ได้ เพราะเป็นการขอในปีติดต่อกัน และสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชได้ด้วยตนเองที่ได้ที https://thanundon.soc.go.th/Home/FrmloginUser  

เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

/3. การขอพระราชทาน.... 



-๓- 

  3. การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.) 

   3.1 ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับราชการมาด้วยดี 

ครบ 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ของปีท่ีจะเสนอขอพระราชทาน)  

   3.2 การนับเวลาครบ 25 ปี ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น และ

ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เวลาราชการขณะท่ีเป็นครูประชาบาล ตามระเบียบครูประชาบาล  

จะเอามานับรวมด้วยไม่ได้  

   3.3 ส าหรับผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว และได้กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาโดย

ค านวณเวลา รับราชการครั้งแรกและครั้งหลังมารวมกันได้ และการนับเวลาต้องให้ครบ 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 27 

กรกฎาคม ของปีท่ี จะขอพระราชทาน  

   3.4 ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ตามสิทธิในปีเดียว พร้อมกันได้  

   3.5 ผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือผู้เคยถูกลงโทษทางวินยัจะไม่มีสิทธิ์ขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 

   4. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 

   4.1 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง 

ตามระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และบัญชี 15 แนบท้ายโดยเคร่งครัด  

   4.2 ลูกจ้างประจ าที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตาม

ระเบียบฯ พอสรุป ดังนี้  

   4.3 ต้องเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจ าของ ส่วนราชการ  

   4.4 ต้องเป็นลูกจ้างประจ าที่มีชือ่และลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจ าโดยตรง หมวดฝีมือ หรือ 

ลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ  

   4.5 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มรับการจ้าง  ถึง

ก่อน วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วัน (นับถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 )  

   4.6 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย

ความอุตสาหะวิริยะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ าคุก โดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

   4.7 ลูกจ้างประจ าหมวดแรงงาน/หมวดกึ่งฝีมือ หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่งในหมวด ฝีมือ ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกัน ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของปีที่ขอ ไม่น้อยกว่า 60 วัน (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์) 

/เกณฑ์การขอ... 
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เกณฑ์การขอพระราชทาน 

 

  5. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พนักงานราชการ  

   5.1 ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.2547  

   5.2 ต้องพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจ า

หมวดฝีมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ    

   5.3 ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานราชการ ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า       

5 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่ วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 

60 วัน (นับถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 )  

   5.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย

ความอุตสาหะวิริยะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง  

   5.5 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน

ราชการ จากบัญชี 32 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ฉบับท่ี 33 เรื่องแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536  

เกณฑ์การขอพระราชทานพนักงาน 
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Flow Chart    

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งหนังสือไปยังโรงเรียน (ประมาณช่วง ต.ค.ของประจ าปี) 

เอกสารและรายละเอียดตามบัญชีที่จะเสนอขอ 

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งมายัง สพม.3 ตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร แยกแต่ละชั้นตรา 

คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม INSIGNIA_OBEC Ver 2 

และตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองตรวจคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอ  

ก่อนด าเนินการส่งไป สพฐ. พิจารณาต่อไป 

 

ส่งเอกสาร รายงานการประชุม ไปยัง สพฐ. เพ่ือด าเนินการในส่วนต่อไป  

 

รอประกาศราชกิจจานุเบกษาในปีถัดไป  



คูก่ารจัดสรรและการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 

ขั้นตอนการด าเนินการ        

  เมื่อได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่  ผู้ได้รับพระราชทาน โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นที่ใช้ประดับและความเหมาะสมดังนี้ 
  ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๒. ข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๓. ข้าราชการครูตามอาวุโสทางราชการ 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

สพฐ.แจ้ง สพท.ไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรรไว้ให้  

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ 
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน 

จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยจัดให้มีพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ข ัน้ตอนการจดัสรรเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ และการจดัพธิี

มอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์แกข่า้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา 

  

พิธีมอบเครื่องราชฯ ประจ าปี 2560 


