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ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองเงินเดือน        1 
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• ขั้นตอนการย่ืนขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและ ลูกจ้างชั่วคราวยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง  

(ตา ป ะ  ค )  

 

 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบคำร้อง  

 

 

3. ประทับรับเรื่อง จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน ตรวจสอบ ความถูกต้อง  

 

 

4. น าเสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและ รับรองข้อมูล  

 

 

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

  

 

6. มอบหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับผู้ร้องขอ  

 

 

 

 



• ขั้นตอนการย่ืนขอบัตรต่อบตัรประจำตัวข้าราชการ ในกรณีบัตรสญูหาย,  

บัตรหมดอายุ  

 

1. ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอต่อบัตรประจำตัวข้าราชการ  

 

 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบคำร้อง 

 

  

3. ประทับรับเรื่อง จัดทำหนังสือนำส่ง ตรวจสอบความถูกต้อง  

 

4. นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามหนังสือนำส่ง  

 

 

5. โรงเรียนนำส่งหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 

6. ผู้ย่ืนคำขอรับบัตรประจำตัวข้าราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 

 

 

 

 

 



 

• ขั้นตอนการย่ืนขอใบประกอบวิชาชีพครู  

 

1. ยื่นคำร้องขอใบประกอบวิชาชีพครูโดยกรอกข้อมูลใน คส.02.10  

 

2. ผู้ย่ืนคำร้องเตรียมเอกสารประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพ  

 

 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบ  

 

 

4. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลลงในระบบ KSP School รอผลการพิจารณาภายใน 15 วันทำการ กรณีข้อมูล
ถูกต้อง กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งไฟล์ข้อมูลใบ ประกอบวิชีพทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่น 
ขอ ผู้ยื่นขอดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือ เอกสารตามที่คุรุสภาแจ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการยื่นของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น
เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดี
ความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน โดยพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพ่ือเป็น
บำเหน็จความโอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ที่ใด้รับพระราชทาน ตังนั้น ในการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด ให้พิจารณาโดยรอบครอบว่าบุคคลนั้นได้กระทำความดีความชอบ
เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานมีความภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และ
เพ่ือให้เครื่องราชอิสริยารภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุด 

 ด้วยรัฐบาลจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ เนื่องในวโรกาส 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย 

 ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งข้างเผือก 

 ๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมากุฎไทย 

 ๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

 ๔. เหรียญจักรพรรดิมาลา / เหรียญจักรมาลา 

โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ 

และรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวได้ 

ตามท่ีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วจัดทำรายชื่อ รวมทั้งคุณสมบัติส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจะต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบครอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และกลั่นกรองความดีความชอบตามที่ระเบียบฯ กำหนด ดังนั้น เพ่ือให้การเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยภรณ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
และเสร็จตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด จึงจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขึ้นมา โดยได้รวบรวมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์แต่ละ
ตระกูล 

 



ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - รับหนังสือการเสนอขอพระราชอิสริยาภรณ์จากสำนักงานคณะกรรสมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์ 

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้นตราที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 

 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้รับเรื่องแล้วรวบรวมตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจนของเอกสาร 

 - นำข้อมูลของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์คีย์เข้าโปรมแกรมเครื่องราชฯ 

 - จัดทำเอกสาร (บัญชีแสดงคณสมบัติ) 

 - ตรวจสอบผู้เสนอขอเครื่องราชฯ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา 

(ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีบริบูรณ์ หรือ ๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี) และตรวจโทษวินัยในทะเบียนประวัติ 

ก.พ. ๗ ของผู้เสนอขอเครื่องราชฯ 

 - ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงามในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม 

ของปีที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่ำกว่าระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง) 

 - กรณีท่ีมีข้าราชการในสังกัดได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นหลังจากส่งรายละเอียดการ
ขอพระราชทานประจำปีแล้ว ให้รวบรวมเสนอขอในปีถัดไป 

 - ตรวจสอบรายชื่อจากราชกิจจานุเบกษา หรือบัญชีเสนอขอพระราชทานย้อนหลังว่าเคยขอพระราชทาน
ในชั้นตรานั้น ๆ แล้วหรือยัง ทั้งนี้ เพื่อมีให้เกิดการขอช้ำ ถ้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เสนอขอพระราชทาน 

ไปแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเสนอขอพระราชทานขั้นสูงอีกไม่ได้ เพราะเป็นการขอในปีติดต่อกัน 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทำระเบียบวาระการประชุม ตรวจสอบรายชื่อ 

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 

 - จัดทำหนังสือรับรองความประพฤติของผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 



 - จัดทำหนังสือรับรองความประพฤติของผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 

 - จัดทำหนังสือส่งเอกสารและหลักฐานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 - เก็บรวบรวมเอกสารเพ่ือใช้เป็นข้อมูล และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเสนอขอ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีต่อไป 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๑. ข้าราชการ 

 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งข้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ ๒) พ ศ. ๒๕๕๖ 

 โดยชั้นตราที่เสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตาม บัญชี ๔๑ 

๒ ลูกจ้างประจำ 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ โดยชั้นตราที่เสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตาม 
บัญชี ๑๕ 

๓ พนักงานราชการ 

 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓ 
เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 6๕๓๖ โดยชั้นตราที่เสนอ
ขอพระราชทานให้เป็นไปตาม บัญชี ๓๒ 

๔. เหรียญจักรพรรดิมาลา 

 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ 

 

 



สรุปหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ๑.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ๑.๑ ชั้น ตม.เป็นข้าราชการะดับปฏิบัติการ หรือเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยหรือครูอันดับ คศ. ๑ 

และมีเวลารับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขั้นจนถึงก่อนวัน 

เฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน ๖0 วัน (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม) 

 ๑.๒ ชั้น ต. ช.เป็นข้าราชการอับดับ คศ.๒ รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการ 

(๑๕,๐๕0 บาท) แต่เงินเตือนไม่ถึงขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ (๒๒.๑๔๐ บาท) 

 ๑.๓ ชั้น ท.ม.เป็นข้าราชการระดับชำนาญการ หรือเนข้าราชการครูอันดับ คศ.๒ และรับเงินเดือน 

ไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ (๒๒,๑๔๐ บาท) 

 ๑.๔ ชั้น ท.ช.ต้องเป็นข้าราชการระดับชำนาญการ หรือข้าราชการครูอันดับ คศ.๒ และรับเงินเดือน 

ไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ ขั้น ๒๒,๑๔๐ บาท มาแล้ว ๕ ปีบริบูรณ์ หรือเป็นข้าราชการ 

ระดับชำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการครูอันดับ คศ.๓ 

 ๑.๕ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

  ๑.๕.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน ๕๘,๓๙๐ บาท ในปีเกษียณอายุราชการ 
และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 

  ๑.๕.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู คศ.๔ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้น ท.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 

 ๑.๖ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. 

  - เป็นข้าราชการ อันดับ คศ.๔ ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ 

  - เป็นข้าราชการ อันดับ คศ. ๔ ได้ ป.ม. มาแล้วในปีที่เกษียณอายุการาชการ ขอ ป.ช.ได้ 

(กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้) 

- รับเงินดือนไม่ต่ำว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน คือ ๑๐,๑๙๐ บาท ให้ขอพระราชทาน 

ชั้น จ.ม. ได ้

 



 ๒. ระดับชำนาญงาน 

 - เริ่มขอพระราชทาน ชั้น ต.ม. 

 - ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอชั้น ต.ช. 

 ๓. ระดับอาวุโส 

 - เริ่มขอพระราชาน ขั้น ท.ม. 

 - ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอชั้น ท.ช. 

 ประเภทวิชาการ 

 ๑ ระดับปฏิบัติการ 

  - ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอชั้น ต.ม. 

 ๒ ระดับชำนาญการ 

  - เริ่มขอพระราชทานชั้น ต.ช.  

  - ไดร้ับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าทั้งต่ำระดับชำนาญการพิเศษ (๒๒,๑๔๐ บาท) ให้จดีชั้น ท.ม. 

  - ข้าราชการระดับชำนาญการ (๒๒,๑๔๐) ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ขอ ชั้น ท.ช. 

 ๓ ระดับชำนาญการพิเศษ 

  - เริ่มขอพระราชทาน ชั้น ท.ช. 

  - ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ ขั้น ๕๘,๓๙๐ บาท และได้ ท.ช. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ให้ขอชั้น ป.ม. 

เอกสารประกอบการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ขั้นสายสะพาย จำนวน ๔ ชุด (เรียงลำดับดังนี้) 

 ๑. สำเนาบัตรข้าราชการ 

 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 

 ๓. หนังสือรับรองความประพฤติ (ผอ.เขต หรือผู้รักษาการแทนลงนามเท่านั้น) 

 ๔. คำสั่งวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 



 ๕. สำเนาประกาศราชกิจจาฯ หรือ สำเนาใบกำกับเครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. 

 ๖. คำสั่งเลื่อนเงินเดือนฉบับปัจจุบัน 

 ๗. สำเนา ก.พ.๗ (เรียงตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน) 

 ๘. การขอสายสะพายกรณีพิเศษ (บำนาญ ให้แนบแบบรายงานความดีความชอบ 

 ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย เอกสารประกอบการเสนอขอฯ ทุกชั้นตรา จำนวน ๒ ชุด 

 ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน 

 ๒. สำเนา ก.พ.๗ (เรียงตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน) 

 ๓. สำเนาสัญญาจ้าง (เฉพาะพนักงานราชการ) 

 สรุประเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

 โดยปกติในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

จะมีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ถือสัญชาติไทย ซึ่งได้ประกอบคุณงาม
ความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพ่ือเป็นเกียรติและส่งเสริมการกระทำความดีความชอบนั้น 

ให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบไป และถือว่าเป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี สำหรับผู้กระทำ
ความดีความชอบอื่น 1 ได้แก่ ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งที่เป็นชาวต่างประเทศหรือที่วายชนม์
แล้ว จะเสนอขอพระราชทนตามผลการกระทำความดีความชอบ โดยไม่นำรวมไว้รอเสนอขอพร้อมกับการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 

 1. ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่วนราชการเสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลต่าง ๆ เป็นประจำปี ในวโรกาส 

พระราชพิธีเฉลิมพระขนมพรรษา ประกอบด้วย 

 1.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งข้างเผือก 

 1.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

 1.3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

 1.4 เหรียญจักรพรรดิมาลา 

 

 



 2. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทย 

  2.1.1 ข้าราชการ 

  1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู
ยิ่งข้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพ.ศ. 2536 

  2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู
ยิ่งข้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 โดยชั้นตราที่เสนอขอ
พระราชทานให้เป็นไปตามบัญชี 41 

  2.1.2 ลูกจ้างประจำ 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐปตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 โดยชั้นตราที่เสนอขอ
พระราชทานให้เป็นไปตามบัญชี 15 

  2.1.3 พนักงานราชการ 

  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ฉบับที่ 33 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 โดยขั้นตราที่เสนอขอ
พระราขทานให้เป็นไปตามบัญชี 32 

  2.2 เหรียญจักรพรรดิมาลา 

  พระราชบัญญัติเหรียญจักมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ 

 3. หลักเกณฑ์ทั่วไป 

  3.1 ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใด ให้พิจารณาโดย
รอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบกำหนระยะเวลา
ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจใน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติอย่างสูงด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด ชั้นตราใด แก่บุคคลใด ให้เป็นไป 



ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

  3.2 นอกจากจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานตามข้อ 1 แล้ว บุคคลที่พึง
ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

   3.2.1 มีสัญชาติไทย 

   3.2.2 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนด้วยความอุตสาทะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 

   3,2.3 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยากรณ์ หรือต้องรับ
โทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
ลหโุทษ 

   3.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเสนอขอปิติดกันมิได้ เว้นแต่ 
กรณี ดังนี้ 

   3.3.1 เป็นการขอพระราขทานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบฯ ต่างบัญชี
กัน 

   3.3.2 ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะว่าให้ขอพระราชทานได้ทุกปี 

   3.3.3 เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่ง และเป็นผลดีแก่ราชการ
หรือสาธารณชน หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็นผลสำเร็จ โดยให้ระบุ
ความดีความขอบให้เห็นเด่นชัดว่า ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใด และได้ผลดี
อย่างไร 

   3.4 เสนอข้ามชั้นตรามิได้ ยกเว้น การขอพระราชทานเป็นกรณีพิเศษท่ีมีความดี
ความชอบดีเด่นตามข้อ 3 (3) 

   3.5 หากข้าราชการหรีอลูกจ้างประจำ ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มกำหนด
ระยะเวลาการขอพระราชทานอีก 1 ปี ยกเว้น โทษภาคทัณฑ์ 

   3.6 ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ต้องพันจากการปฏิบัติหน้าที่
เพราะเกษียณอายุในปีใด ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปีที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย 



   3. 7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดขยิ่งข้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลำดับ
จาก ขั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ 

 

 



 

 



 

 



 

 



4.2 คำอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับข้าราชการ 

 4.2.1 การเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก 

 ข้าราชการจะต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับ
ราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า60 วัน  

(นับถึง 29 พฤษภาคม ของปีที่เสนอขอพระราชทาน) 

 4.2.2 เงินเดือนข้ันต่ำ-ขั้นสูง 

 1) เป็นไปตมบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้าย พ.ร ภู. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำ
ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 

 2) ไม่ใช่เงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงชั่วคราว 

 3) เป็นเงินเดือนที่ได้รับภายในวันที่ 29 เมยายน ของปีที่ขอพระราชทาน 

 4) ระดับขำนาญการ 

 เงื่อนไข "ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปีบริบูรณ์" การนับ
ระยะเวลา 5 ปี ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ จนครบ 5 ปีบริบูรณ์  

ภายในวันที่ 29 เมอายน ของปีที่ขอพระราชทาน 

 5) ระดับชำนาญการพิเศษ 

 เงื่อนไข "ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์" 

 5.1) ได้รับเงินเดือนขั้นสูงภายในวันที่ 29 เมษายน ของปีที่ขอพระราชทาน 



 5.2) ระยะเวลาที่ได้รับพระราชทาน ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ให้นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 
ของปีที่จะขอพระราชทาน 

 4.2.3 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 

 1) ระดับปฏิบัติงาน 

 เงื่อนไข "ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์" อนุโลมให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

ตั้งแตว่ันบรรจุเข้ารับราชการก่อนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 2) ระดับชำนาญการและระดับอาวุโส 

 เงื่อนไข "ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์" ให้นับรวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งเดิม 

(ตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งระดับ 5 หรือ ระดับ 7 แล้วแต่กรณี) ก่อนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 

 4.2.4 กรณีข้าราชการที่ได้รับการต่ออายุราชการหลังจากมีอายุครบหกสิบปีบริปรูณ์ 

 1) ไม่อยู่ในเกณฑ์ขอพระราชทานกรณีเกษียณอายุราชการ แต่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องเพ่ือขอ
พระราชทานเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ 

 2) กรณีสิ้นสุดการต่ออายุราชการ หรือลาออกระหว่างการต่ออายุราชการ ให้สนอขอพระราชทานได้
เช่นเดียวกับการเกษียณอายุราชการ 

 4.2.5 ข้อมูลด้านวินัยและคดีอาญา 

 กรณีบุคคลใดเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกต่ำเนินคดีอาญา หรือถูกสอบสวนทางวินัย หากจะเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยากรณ์ให้แก่บุคคลดังกลำว จะต้องรายงานพฤติการณ์และผสคดีหรือ 

 4.2.6 กรณีลาศึกษาต่อ 

 ข้าราชการที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาหากหน่วยงานต้นสังกัด
พิจารณาเห็นว่า การลาศึกษาต่อดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ราซการ 

 4.2.7 กรณีลาติดตามคู่สมรส 

 ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรส ซึ่งไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สามารถขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด้ หากหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าการลาติดตามคู่สมรสดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่
ราชการ 



 

 4.4 คำอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับลูกจ้างประจำ 

  4.1.1 การเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรกต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่
ขอพระราชทนไม่น้อยกว่า 60 วัน (นับถึง29 พฤษภาคม ของปีที่ขอพระรายทาน) 

  4.4.2 คุณสมบัติ 

  1) ต้องเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ 

  2) ต้องเป็นลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจำ
ที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ 

  3) อนุโลมให้ลูกจ้างประจำตามลักษณะงาน ทั้ง 4 กลุ่มงานตามระบบตำแหน่งใหม่ ที่เดิมเคย
ดำรงตำแหน่งในหมวดฝีมือและมีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการเสนอได้ตามเดิมโดยให้หมายเหตุในเอกสาร
บัญชีคุณสมบัติว่า เดิมดำรงตำแหน่งในหมวดใด 

  4.4.3 เงินเดือน 

  ให้เทียบเคียงเงินค่าจ้างกับเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ประเกทวิชาการ ดังนี้ 

  1) เงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ 3 " ขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ
ปฏิบัติการ   

 



 

 4.6 คำอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับพนักงานราชการ 

  4.6.1 การเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก 

  1) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึง 

วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

(นับถึง 29 พฤษภาคม ของปีที่ขอ) 

  1.1) กลุ่มงานบริการ 

  1.2) กลุ่มงานเทคนิค 

  1.3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  1.4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

  1.5) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

  2) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึง 

วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระขนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

(นับถึง 29 พฤษภาคม ของปีที่ขอ) 

  2.1) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 



  4.6.2 คุณสมบัติ 

  1) ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  2) ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจำ
หมวดฝีมือข้ึนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 

  3) อนุโลมให้นำแนวทางปฏิบัติกรณีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ลูกจ้างประจำตามการจัดลักษณะงานของลูกจ้างประจำใหม่ 4 กลุ่มงาน ที่เดิมเคยดำรงตำแหน่งในหมวดฝีมือ 

หรือที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ มาใช้กับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน
ราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการได้ 

  4.6.3 เงื่อนไขครบระยะเวลาสัญญาจ้าง 

  กรณีเสนอขอพระราชทานในปีที่ครบระยะเวลาสัญญาจ้าง แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการต่อ 

สัญญาจ้าง ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณา หากเป็นผู้มีความประพฤติดีและมีผลงานความดีความชอบก็สามารถ
ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์สำหรับการเริ่มต้นขอพระราชทานหรือขอพระราชทานเลื่อน
นั้นตราสูงขึ้นไปก่อนได้ โดยแจ้งเป็นข้อมูลในแบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาเมื่อการพิจารณาต่อสัญญาจ้างยุติแล้วมีพนักงาน
ราชการรายใดไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างให้ส่วนราชการที่เสนอขอพระราชทานแจ้งขอถอนชื่อจากการเสนอขอพระ
ราขทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยด่วน 

  4.6.4 เงื่อนไขเคยดำรงดำแหน่งประเภทอ่ืน 

 กรณีเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากดำรงตำแหน่งประเภทอ่ืน ได้แก่ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ 

  1) สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์ได้ เนื่องจากเป็นการขอพระราชทานต่าง
บัญชีกัน 

  2) กรณีที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ชั้นสูง เช่น ขั้นสายสะพาย ไม่จำเป็นต้อง 

 

 



 

  4.8 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

  4.8.1 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาเป็นไปตามพระราชบัญญัติเหรียญจักร
มาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 

  4.8.2 เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี นับถึง 

27 กรถฎาคม ของปีที่ขอพระราชทาน 

  4.8.3 ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเรียบร้อย หมายถึง 

  1) ผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการจบถึงปีท่ีขอพระราชทาน 

  2) ผู้ที่รับราชการมาโดยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่ขอ
พระราชทาน 

  4.8.4 การนับเวลาการาชการให้นับตั้งแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ 

  4.8.5 ไม่นับเวลาเป็นข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 

  4.8.6 กรณีข้าราชการไม่ใด้รับการเลื่อนเงินเดือน เนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ำ
กว่าเกณฑ์ ลาป่วย ลากิจ และมาสายเกิน ซึ่งไม่อาจถือได้ว่ารับราชการมาด้วยความเรียบร้อย จึงไม่อยู่ในเกณฑ์
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 

 



 

 


