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1.  ช่ือกระบวนงาน 

งานเครื่องราชอิสริยาภรณการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณใหแก  ขาราชการครูและ 

บคุลากรทางการศึกษา ลูกจางประจาํ  และพนักงานราชการ 

2.  วัตถุประสงค 

            เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

3.  ขอบเขตของงาน 

            การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ท่ีมีสิทธิ์ตามระเบียบ  

4.  คําจํากัดความ 

  - 

5.  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 

5.1  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./   

ท.ม./ท.ช. จะตองมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ 

5.1.1  รับคํารองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ  จากโรงเรียน 

พรอมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบดังนี้ 

                         -  ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอขาราชการซ่ึงเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.........)วาผูเสนอขอพระราชทานฯกรอกขอความในใบ  

ขร. 4/37 เชน ชื่อ/สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปท่ีบรรจุ/เงินเดือนปจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ/ชั้นท่ีไดรับ

กอน/ครั้งนี้ขอชั้นตราอะไรวาถูกตอง/ครบถวน/สมบูรณตามแบบฯพรอมลงรายมือชื่อครบถวนเรียบรอยหรือไม

หากไมถูกตองเจาหนาท่ีตองแจงใหโรงเรียนทราบเพ่ือแกไขใหถูกตองตอไป 

                          -   ตรวจสอบประวัติสําเนา ก.พ.7 วาผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

กรอกวนั/เดือน/ปท่ีบรรจุเขารับราชการ/วันเดือนปเกิด/ระดับชั้น/ระดับเงินเดือนถูกตอง/ครบถวน/เปน

ปจจุบัน/ตรงกับสําเนาประวัติ ก.พ.7 หรอืไม 

                           -   ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบาน ดูวาผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯมี

ชื่อ/สกุล/เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลกั ตรงตามแบบท่ีกรอกในแบบ ขร. 4/37 ถูกตอง/ตรงกันหรือไม 

                           -    เจาหนาท่ีดําเนินการกรอกขอมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯใหถูกตอง/

ครบถวน/ตรวจสอบความเรียบรอยของชื่อ/สกุลใหถูกตองตามขอเท็จจริง 

                    5.1.2  นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา 

                      5.1.3 บันทึกเสนอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

5.1.4  บันทึกเสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                      5.1.5 ออกเลขท่ีหนังสือสง 
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5.1.6 จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี  

10 มกราคม ของปท่ีขอพระราชทาน ประกอบดวย 

-  แบบ ขร. 2/37 (บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ)  

จํานวน 1 ชุด 

-  บัญชีแสดงคุณสมบัติผูเสนอขอพระราชทานชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./ 

จ.ช./ต.ม./ต.ช./  ท.ม./ท.ช. (ขร. 4/37) จํานวน 1 ชุด 

-  สําเนาประวัติ ก.พ.7 ทะเบียนบานผูเสนอขอ บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ 

ต.ช./  ท.ม./ท.ช. (ขร. 4/37) จํานวน 1 ชุด 

-  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ  

จํานวน 1 ชุด 

-  แผน Diskettes จํานวน 1 แผน 

5.2  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จะตองดําเนินการดังนี้ 

                           5.2.1  รับคํารองการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

จากโรงเรียนพรอมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบดังนี้ 

                               -   ตรวจสอบแบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ

มาลา (ประจําป....) วันท่ีบรรจุเขารับราชการตองนับใหครบ 25 ป/สถานท่ีทํางาน/สถานศึกษาตองกรอก

รายละเอียดประวัติตั้งแตบรรจุเขารับราชการจนถึงปจจุบัน/รับราชการดวยความเรียบรองจนครบ 25 ป/

เงินเดือนตองลงตั้งแตวันบรรจุเขารับราชการจนถึงปจจุบัน (1 ต.ค.....) ท้ังนี้ตองดูจาก สําเนาประวัติ ก.พ. 7 

เปนเกณฑการกรอกขอมูล เพ่ือความถูกตอง/สมบรูณ ของเอกสาร 

                              -   ตรวจสอบสําเนาประวัติ ก.พ. 7 ใชประกอบในการกรอกขอมูล (แบบ

ประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป....) เพ่ือความถูกตอง/สมบรูณ ของ

เอกสาร 

                              -  ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบานดูวาผูขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ

มาลามีชื่อ/สกุล/เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบท่ีกรอก/ถูกตอง/สมบูรณ ตรงกันหรือไม 

                       5.2.2  เจาหนาท่ีดําเนินการกรอกขอมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯใหถูกตอง/

ครบถวน/ตรวจสอบความเรียบรอยของชื่อ/สกุลใหตรงกัน 

                       5.2.3  นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ

พิจารณา 

                       5.2.4  บันทึกเสนอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

                      5.2.5  บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

                      5.2.6  ออกเลขท่ีหนังสือสง 
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                      5.2.7  จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประกอบดวย 

                            -  แบบ ขร. 5/37 (บัญชีแสดงจํานวนเหรียญจักรพรรดิมาลาซ่ึงขอ

พระราชทานใหแกขาราชการ) จํานวน 1 ชุด 

                           -  แบบ ขร. 7/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติผูเสนอขอพระราชทานเหรียญ 

จักรพรรดิมาลา) จํานวน 1 ชุด 

                           -  สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาประวัติ ก.พ.7 ผูเสนอขอ

พระราชทาน  

รายละ1 ชุด 

                           -  แบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป....จํานวน 3 ชุด 

                     5.2.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ  

จํานวน 1 ชุด 

                     5.2.9 แผน Diskettes จํานวน 1 แผน 

                5.3  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 

จะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

                    5.3.1 รับคํารองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น

ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) จากโรงเรียนพรอมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตองของ

เอกสารประกอบดังนี้ 

                        -     ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอขาราชการซ่ึงเสนอ

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.........) ใหเจาหนาท่ีดําเนินการ กรอกขอความในใบ  

ขร. 4/37 เชน ชื่อ/สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปเกิด/เงินเดือนปจจุบัน/ตําแหนงปจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ/

ชั้นท่ีไดรับกอน/ครั้งนี้ขอชั้นตราอะไรวาถูกตอง/ครบถวน/สมบูรณตามแบบฯพรอมใหผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีลงลายมือชื่อใหครบถวน 

-  ตรวจสอบ ขร 1/37 (บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราครื่องราชอิสริยาภรณ) 

ใหเจาหนาท่ีดําเนินการกรอกขอความใบแบบ ฯ ใหถูกตอง/ครบถวน/สมบูรณ/ตรวจสอบความเรียบรอย 

อีกครั้ง 

-  ตรวจสอบ แบบ ขร 3/37 (บัญชีรายชื่อขาราชการผูเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ) ใหเจาหนาท่ีเนินการกรอกขอความใบแบบฯ ใหผูอํานวยการ/รอง

ผูอํานวยการรับรองความถูกตองให/ครบถวน/สมบูรณ/ตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้ง 

-  ตรวจสอบสําเนาประวัติ ก.พ7 ใหประกอบในการกรอกขอมูล  
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(การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณมงกุฎ ไทย) เพ่ือความถูกตอง/สมบูรณของ

เอกสาร 

-  ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบาน ดูวาผูเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องอิสริยาภรณประถมภรณมงกุฎ ไทย มีชื่อ/สกุล/เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ตรงแบบท่ีกรอก/

ถูกตอง/สมบูรณตรงกันหรือไม 

-  ตรวจสอบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ เชน ชื่อ/สกุล/ตําแหนง/ 

ชื่อโรงเรียน/ถูกตอง/ตรงกันหรือไม 

-  หนังสือรับรองความประพฤติ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ออกหนังสือรับรองใหเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณมงกุฎไทย 

5.3.2  นําเขาประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผูเสนอขอ 

พระราชทานฯ พิจารณา 

5.3.3  บันทึกเสนอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

5.3.4  บันทึกเสนอผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

5.3.5  ออกเลขท่ีหนังสือ 

5.3.6 จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

- แบบ ขร 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการซ้ึงเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ……) จํานวน 3 ฉบบั 

- แบบ ขร 1/37 (บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ) 

จํานวน 3 ฉบบั 

- แบบ ขร 3/37 (บัญชีรายชื่อขาราชการผูขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ)   จํานวน 3 ฉบบั 

              5.3.7 สําเนาประวัติ ก.พ.7   จํานวน 3 ฉบบั 

   5.3.8 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 3 ฉบบั 

5.3.9 หนังสือรับรองความประพฤติ  จํานวน 3 ฉบบั 

5.3.10 คําสั่งเลื่อนและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนสูงข้ึนในอันดับ คศ.4  (ระดับ 9 เดิม) 

5.4  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) จะตอง 

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

                  5.4.1  รับคํารองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณ

ชางเผือก (ป.ช.) จากโรงเรียนพรอมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบ

ดังนี้ 
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                       -  ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอขาราชการซ่ึงเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.........) ใหเจาหนาท่ีดําเนินการ กรอกขอความในแบบ ขร. 

4/37 เชน ชื่อ/สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปเกิด/เงินเดือนปจจุบัน/ตําแหนงปจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ/ชั้นท่ี

ไดรับกอน/ครั้งนี้ขอชั้นตราอะไรวาถูกตอง/ครบถวน/สมบูรณตามแบบฯพรอมใหผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลงลายมือชื่อใหครบถวน 

                       -  ตรวจสอบ ขร 1/37 (บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ) 

ใหเจาหนาท่ีดําเนินการกรอกขอความใบแบบ ฯ ใหถูกตอง/ครบถวน/สมบูรณ/ตรวจสอบความเรียบรอย 

อีกครั้ง 

- ตรวจสอบ แบบ ขร 3/37 (บัญชีรายชื่อขาราชการผูเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ) ใหเจาหนาท่ีเนินการกรอกขอความใบแบบฯ ถูกตองให/ครบถวน/

สมบูรณ/ตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้ง 

- ตรวจสอบสําเนาประวัติ ก.พ7 ใชประกอบในการกรอกขอมูล  

(การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชางเผือก) เพ่ือความถูกตอง/สมบูรณของ

เอกสาร 

-  ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบาน ดูวาผูเสนอขอพระราชทานเครื่อง 

ราชอิสริยาภรณประถมภรณชางเผือก ชื่อ/สกุล/เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ตรงแบบท่ีกรอก/ถูกตอง/

สมบูรณตรงกันหรือไม 

-  ตรวจสอบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ เชน ชื่อ/สกุล/ตําแหนง/ 

ชื่อโรงเรียน/ถูกตอง/ตรงกันหรือไม 

-  หนังสือรับรองความประพฤติ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ออกหนังสือรับรองใหเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ประถมาภรณชางเผือก 

5.4.2  นําเขาประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผูเสนอขอ 

พระราชทานฯ พิจารณา 

5.4.3 บันทึกเสนอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

5.4.4 บันทึกเสนอผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

5.4.5   ออกเลขท่ีหนังสือ 

5.4.6 จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

-  แบบ ขร 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการซ้ึงเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ……) จํานวน 3 ฉบบั 

-  แบบ ขร 1/37 (บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ) 
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จํานวน 3 ฉบบั 

-  แบบ ขร 3/37 (บัญชีรายชื่อขาราชการผูขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ)   จํานวน 3 ฉบบั 

              5.4.7 สําเนาประวัติ ก.พ. 7  จํานวน 3 ฉบบั 

   5.4.8  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ฉบบั 

                             5.4.9 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 3 ฉบบั 

   5.4.10 หนังสือรับรองความประพฤติ จํานวน 3 ฉบบั 

   5.4.11 คําสั่งเลื่อนและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนสูงข้ึนในอันดับ คศ.4 

(ระดับ 9 เดิม) จํานวน 3 ฉบับ 

5.4.12  สําเนาประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น ป.ม. 

หมายเหตุ กรณีการเสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพายประจําปเพ่ิมเติม ใหสงเอกสาร 

ถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี 6 กันยายน ของปท่ีจะขอพระราชทานหารกรณี

เกษียณอายุราชการใหสงเอกสาร ภายใน 30 กันยายน ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

ใหเทียบบัญชีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเครื่องราชย ของขาราชการดวย 

6. Flow chart แผนภูมิแสดงข้ันตอน 

 

 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติและความสมบูรณเอกสาร 

หลักฐานประกอบ ลงโปรแกรม OBEC KR 

 

 

นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ 

 

 

บันทึกเสนอผูบังคับบัญชาลงนามหนังสือ 

 

 

 

 

 

ดําเนินการจัดสงเอกสารให สพฐ. 

 

แจงหลักเกณฑและกําหนดการสงคําขอและการใหยื่นคําขอ 
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ขอสังเกตในการปฏิบัติ 

               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จะตอง

แจง/เตือนกําหนดการใหสถานศึกษาทราบ เพ่ือแจงครูใหดําเนินการยื่นคําขอใหทันกําหนดระยะเวลาท่ี

เหมาะสมคือภายหลังจากการเลื่อนข้ันเงินเดือนและคาจางเม่ือ 1 ตุลาคม แลว 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

  - 

8.เอกสารหลักฐานอางอิง 

กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

8.1  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก พุทธศักราช 2484 

8.2 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484 

8.3 พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2584 

8.4 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนท่ี 

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ พ.ศ.2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

8.5  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่ง                                              

ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ 2536 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

หลักเกณฑการเสนอขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาใหขาราชการ 

และลูกจางประจํา (หมวดฝมือ)  ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  การขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราช อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  

พ.ศ. 2536 แกไขเพ่ิมเติม โดยผูมีอํานาจหนาท่ีเสนอขอพระราชทานจะตองพิจารณาอยางรอบคอบวา 

ผูจะไดรับการเสนอขอพระราชทานตองไดรับกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือ

สาธารณชนจนถึงขนาดควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ มิใชพิจาณาแตงเพียงตําแหนง ระดับ ชั้น 

หรือครบกําหนดระยะเวลาท่ีขอพระราชทานไดเทานั้นเพ่ือใหบุคคลท่ีไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจใน

เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับพระราชทานอยางแทจริงและเพ่ือใหเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติอยางสูงดวย (ขอ8) และบุคคลท่ีพึงไดรับการพิจารณาเสนออขอตองมีสัญชาติไทย ประพฤติดี 

ปฏิบัติราชการหรือหนวยงานท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย และเอาใจใสตอหนาท่ี

อยางดียิ่ง และไมเปนผูท่ีเคยมีพระราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือตองรับโทษจําคุก โดยคํา

พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด  

ลหโุทษ (ขอ 10) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใดชั้นตราใดใหแกขาราชการ ใหเปนไปตาม

บัญชี 7 ทายระเบียนฯ(กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเสนอขอพระราชทานแยกเปนบุคคลประเภทตางๆตาม

หลักเกณฑในบัญชีทายระเบียบรวม 38 บัญชี)  
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                      การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขามชั้นตรามิได จะเสนอเลื่อน 

ชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในระเบียบมิได และเสนอขอปติดกันมิไดเวนเปนขอตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในบัญชีทายระเบียบตางบัญชีกัน  หรือมีกําหนดไวเปนการเฉพาะวาขอไดทุกป หรือเปน

การขอในกรณีพิเศษ  ตามท่ีมีความดีความชอบดีเดน กลาวคือ ไดปฏิบัติหนาท่ีฝาอันตราย หรือปฏิบัติงาน

นอกเหนือหนาท่ีเพ่ิมข้ึนเปนพิเศษซ่ึงเปนงานสําคัญยิ่งและเปนผลดีแกราชการ หรือสาธารณชนหรือคิดขนสิ่ง

หรือวิธีการอันเปนประโยชนยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ  โดยใหระบุความดีความชอบ ใหเห็น

เดนชัดวา ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนยิ่งประการใด เม่ือใด และไดผลดีอยางไร ท้ังนี้ จะตอง

ระบุผลงานความดีความชอบอยางชัดเจนเปนการเฉพาะตัว หากมีหลักฐานใดพิเศษจะแนบไปดวยก็ได (ขอ 11, 

12,13, ) 

                      สําหรับขาราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัยในปใด ใหเพ่ิมกําหนดระยะเวลาการของ

พระราชทาน  อีก 1 ป ยกเวน โทษภาคฑัณฑ ( ขอ 19) และหากกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนแลวหรือกระทําผิดทางอาญาและอยูระหวางการสอบสวนหรืออยูระหวางดําเนินคดี สวนราชการท่ีเก่ียวของ

ตองแจงสํานักเลขานุการคณะรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ(ขอ 20)  ในกรณีทีส่ถานศึกษา/

หนวยงาน/สพป./สพม.ไดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการรายใดไปแลว  ตอมา

พบวาผูนั้นขาดคุณสมบัติถึงแกกรรม ลาออกกนวันท่ี 5 ธันวาคม ของปท่ีขอพระราชทาน จะตองแจงไปยังสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือรายงานกระทรวงศึกษาธิการทราบ ลําเนินการแจงไปยัง           

สํานักงานเลขาธารรัฐมนตรี 

                  ขาราชการท่ีตองพนจากการปฏิบัติหนาท่ีเพราะเกษียณอายุในปใด หากเปนผูมีคุณสมบัติ 

ท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานอยูกอนการพนปฏิบัติหนาท่ี ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทาน ในปท่ีพนจาการปฏิบัติหนาท่ีนั้นดวย (ขอ 22) 

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตราแลกใหแกขาราชการ 

จะตองมีระยะเวลาการรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการจนถึง

วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา60 วัน ( คือวันท่ี  

6 ตลุาคม ของทุกป) ถือเปนคุณสมบัติเบื้องตน สวนจะเสนอขอ ชั้นตราใด ใหดูตามบัญชี 7 วา ขณะนั้น 

ดํารงตําแหนงระดับใด มีเง่ือนไขอยางไร หารขณะนั้นดําลงตําแหนงระดับ 2,3,5,7, จะเสนอชั้น บ.ม (ตระกูล

มงกุฎไทย) และเมือดําลงตําแหนง 2,3,5,7 ครบ 5 ป จะไดเสนอชั้นตราสูงข้ึนในตระกูลชางเผือก คือ บ.ช.,  

จ. ช.,ท.ช. ตามลําดับ  นั้น ไมวาขาราชการดําลงตําแหนงใดก็ตาม หากรับราชการ 5 ป และมีความเหมาะสม 

ก็จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได และเมือเลื่อนระดับสูงข้ึน ก็จะมีโอกาสเลื่อนชั้นตราสูงข้ึน

ตามบัญชี 7 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ  

พ. ศ.2536 ได 

                   ขาราชการท่ีดําลงตําแหนงระดับ 7 และหรอื 8 มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

(นับถึงวันท่ี 6 ตุลาคม ของปท่ีขอ) หากมีคุณสมบัติครบและเหมาะสมควรไดรับการเสนอขอชั้น ท.ช. 

เพ่ือมิใหเสียสิทธิในการเสนอขอชั้นสายสะพาย ป.ม. เมือไดรับแตงตั้งดําลงตําแหนงระดับ 9 แลว 
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                     ขาราชการท่ีไดรับการเลื่อนระดับ 9 ระดับ 10 ในปท่ีเกษียณอายุหรือกอนปท่ีเกษียณอายุ 

ขอใหรีบสงแบบ ประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือท่ีมติ ก.ค.ศ. คําสั่งหรือโปรดเกลาฯ แตงตั้งทันกําหนดเวลา 

ท่ีจะเสนอพระราชทาน ฯ ประจําป (ควรกอนวันท่ี 30 กันยายน ของปท่ีขอพระราชทาน) การเสนอขอ

พระราชทานชั้นสายสะพาย ป.ม ใหขาราชการระดับ 8 ตองเปนไปตามเง่ือนไขท้ัง 4 ขอ ตอไปนี้ 

1. ตองไดรับเงินเดือนเต็มข้ันของระดับ 8 

2. ตองดํารงตําแหนงบังคับบัญชาซ้ึงเปนหัวหนาสวนราชการท่ีมีกฎหมายหรือ 

พระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการแบงสวนราชการกําหนดไว ( คือตําแหนงผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการศูนย 

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน เลขานุการกรม 

3. ตองได ท.ช มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

4. ใหขอไดในปกนปท่ีจะเกษียณอายุราชการ หรือในปท่ีเกษียณอายุราชการเทานั้น 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก พุทธศักราช 2484 

และพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484  

  มาตรา 4 พระมหากษัตริยทรงเปนประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณและทรงไว 

ซ้ึงพระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและ

เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

  มาตราที ่5 เครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับพระราชทานแกผูทําความดี ความชอบเปน

ประโยชนราชการหรือสาธารณชน ตามท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควร 

  มาตราที่ 7 เครื่องราชอิสริยาภรณแตตระกูล แบงเปน 8 ชัน้ดังนี้ 

 

หมายเหตุ

                             **                  ช้ันสายสะพาย สาย 2 

                 *                   ช้ันสายสะพาย สาย 1 

                             ***                ช้ันสายสะพาย สาย 3                              

                            ****                ช้ันสายสะพาย สาย 4 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ช้ัน ตระกูลมงกุฎไทย อักษรยอ ช้ัน ตระกูลชางเผือก อักษรยอ 

สูงสุด มหาวชริมงกุฎ*** ม.ว.ม. สูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก**** ม.ป.ช. 

ท่ี 1 ประถมาภรณมงกุฎไทย ป.ม. ท่ี 1 ประถมมภรณชางเผือก** ป.ช. 

ท่ี 2 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ท.ม. ท่ี 2 ทวีติตาภรณชางเผือก ท.ช. 

ท่ี 3 ตริตาภรณมงกุฎไทย ต.ม. ท่ี 3 ตริตาภรณชางเผือก ต.ช. 

ท่ี 4 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย จ.ม. ท่ี 4 จัตุรถาภรณชางเผือก จ.ช. 

ท่ี 5 เบญจมาภรณมงกุฎไทย บ.ม. ท่ี 5 เบญจมาภรณชางเผือก บ.ช. 

ท่ี 6 เหรยีญทองมงกุฎไทย ร.ท.ม. ท่ี 6 เหรียญทองชางเผือก ร.ท.ช. 

ท่ี 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม. ท่ี 7 เหรียญเงินชางเผือก ร.ง.ช. 
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               มาตรา 9 ผูซ่ึงไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตั้งแตชั้นท่ี 5 ถึงข้ันสูงสุดใหมี

ประกาศนียบัตรทรงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญฉกร สวนผูท่ีไดรับพระราชทานชั้นท่ี 6 และ 7 จะ

ไดประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา 

               มาตรา 10 เม่ือผูซ่ึงไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้วายชนม ผูรับมรดก

จะตองสงเครื่องราชอิสริยาภรณคือภายใน 30 วันถาสงคืนไมไดประการใดๆ กองมรดกจะตองรับผิดชอบ 

               มาตรา 11 เม่ือผูซ่ึงไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ไดรับพะราชทานชั้น

สูงข้ึน(ของแตละตระกูล)ผูรับพระราชทานตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง(ของแตละตระกูล)หรอืใน

กรณีท่ีทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณคืนตามความในมาตรา 4 ถาผูรับพระราชทานสงคืนไมไดดวยประการ

ใดๆผูรับพระราชทานจะตองชดใชราคาตามท่ีทางราชการกําหนด 

  การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

                          เหรียญจักรพรรดิมาลาเปนเหรียญสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการ 

แกขาราชการฝายพลเรือนท่ีรับราชการมาดวยความเรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 25 ปบริบูรณ กอนวันพระ

ราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาของปท่ีขอพระราชทาน และไดรับราชการดวยความเรียนรอย ไมเคยถูกลงโทษทาง

วินัย (ท้ังนี้ เวนแตขาราชการวิสามัญหรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ) 

                          การพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา พระราชทานเปนกรรมสิทธิ์ เม่ือผูไดรับ

พระราชทานวายชนม ใหทายาทโดยชอบธรรมรักษาไวเปนท่ีระลึก และผูท่ีไดรับพระราชทานจะไดรับ

พระราชทานประกาศนียบัตร ทรงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญฉกรดวย ถาผูไดรับพระราชทานหรือ

ทายาทโดยชอบธรรมประพฤติตนไมสมเกียติ อาจทรงเรียกคืนได ถาสงคืนไมไดดวยประการใดๆภายในกําหนด 

30 วัน จะตองใชราคาเหรียญแกทางราชการตามราคาท่ีกําหนด 

                          การนับเวลาราชการ ใหนับโดยคํานวณเวลาราชการท้ังหมดของผูนั้นรวมกัน แตถาผูนั้น

เขารับราชการกอนอายุครบ 18 ปบริบูรณ ใหนับตั้งแตอายุ ครบ 18 ปบริบูรณ เปนตนไป ผูถูกลงโทษทางวินัย 

ถึงแมจะลางมลทินแลวก็ไมสามารถ

                          ผูท่ีไมเคยถูกลงโทษทางวินัย แตเปนผูท่ีเคยไมไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนดวย

เหตุท่ีลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด ปฏิบัติหนาท่ีไมไดผลตามเปาหมาย และขาดราชการโดย

ไมมีเหตุผลอันสมควรนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา

และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484 มาตรา 8 และกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือนขอ 5 คือ การรับราชการ

ดวยความเรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป ตามนัย มาตรา 8 ดังกลาวหมายถึง ขาราชการพลเรือนซ่ึงได

ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามท่ีไดรับมอบหมายจนบังเกิดผลดีแกราชการเปนอยางยิ่งตลอดระยะเวลาไมนอยกวา 

ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 

เนื่องจากการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินดังกลาว เปนการลางเฉพาะโทษท่ีไดรับจากการกระทํา

ความผิดเทานั้น หาไดลางการกระทําผิดดวยไมถือวาผูไดรับการลางมลทิน ยังเปนผูเคยกระทําความผิดมากอน 

ทําใหขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาไมได 
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25 ป นอกจากนั้นตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาท่ีราชการดังกลาวจะตองเปนผูมีความกระตือรือรนท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ ตลอดจนรักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน

ขาราชการ ดังนั้น กรณีดังกลาวขางตนเปนกรณีท่ีไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

ตามขอ 5 แหงกฎ ก.พ.ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538)จึงถือไดวาเปนผูรับราชการดวยความไมเรียบรอยและไมอยูใน

เกณฑไดรับการเสนอ ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามนัยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติเหรียญ

จักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484 

                     ขาราชการท่ีรับราชการมาตลอดระยะเวลา 25 ป และมีคุณสมบัติครบท่ีจะขอเหรียญ

จักรพรรดิมาลา แตตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการในปท่ีจะขอ

พระราชทานก็จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาไดในปท่ีเกษียณหรือในปท่ีลาออก แตตอง 

ไมลาออกกอนวันท่ีมีอายุราชการครบ 25 ป 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกลูกจางประจํา 

หลักเกณฑ 

                      การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหพิจารณาโดยรอบคอบวาผูนั้นไดกระทําความชอบ 

เปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอันควรไดรับบําเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมิใช 

พิจารณาแตเพียงตําแหนง ระดับ ชั้น ยศ หรือครบกําหนดระยะเวลาท่ีจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ไดเทานั้น ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคคลท่ีไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับพระราชทาน 

อยางแทจริง และเพ่ือใหเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องเชิดชูเกียติยศอยางสูงดวย 

                    บุคคลท่ีพึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

                   1.เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนดวย

ความอุตสาหะ ซ่ือสัตย และเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง 

                   2.เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคือเครื่องราชอิสริยาภรณหรือตองรับโทษจําคุก

โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                   3.ไมเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือ

กระทําความผิดทางอาญาและอยูระหวางสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยูระหวางดําเนินคดีอาญาใน

ศาลแมคดีไมถึงท่ีสุด เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว 

                   คุณสมบัติของผูขอพระราชทาน 

                           1.  ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม

จางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 

                           2.  ตองเปนลูกจางประจําของสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการ 
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                           3.  ตองเปนลูกจางประจําท่ีมีชื่อและลักษณะงานเปนลูกจางโดยตรงหมวดฝมือหรือ

ลูกจางประจําท่ีมีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกลูกจางประจํา 

ลําดับ ตําแหนง เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง เง่ือนไขและระยะเวลา 

1 ลูกจางประจําซ่ึงไดรับเงินคาจาง

ตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของ

ขาราชการพลเรือน ระดับ 3 แตไม

ถึงข้ันต่ําของอัตราเงินเดือน

ขาราชการพลเรือน ระดับ 6 

บ.ม. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 

2. ได บ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ป

บริบูรณ ขอ บ.ช. 

3.ได บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ป

บริบูรณ ขอ จ.ม. 

2 ลูกจางประจําซ่ึงไดรับเงินคาจาง

ตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของ

ขาราชการพลเรือน ระดับ 6 ข้ึนไป 

บ.ช. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 

2. ได บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ป

บริบูรณ ขอ จ.ม. 

3.ได จ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ป

บริบรูณ ขอ จ.ช. 
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน    งานเครื่องราชอิสริยาภรณการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจางประจํา 

ช่ืองาน  งานเครื่องราชอิสริยาภรณการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและ 

           บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา 

สวนราชการ    กลุมบริหารงานบุคคล   สพท.  สพฐ. รหัสเอกสาร 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกราชการลูกจางประจําท่ีมีสิทธิ์ตามระเบียบ 

วัตถุประสงค    เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการสมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําสวนราชการ 

ลําดับท่ี ผังขัน้ตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนนิการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาราชการและลูกจางประจําเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ  

  สถานศึกษา  

2 

 

สถานศึกษาตรวจสอบรวบรวมสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  สถานศึกษา  

3 

 

สพท.ตรวจสอบและลงโปรแกรมลงโปรแกรม OBEC KR   คณะกรรมการ  

4 นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ

พิจารณา 

  ผูบังคับบัญชา  

5 จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภายในวันท่ี 10 มกราคม ของปท่ีขอพระราชทาน 

  สพท.  

 

คําอธิบายสญัลักษณผังขั้นตอน                จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ                  การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงานจุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา) 
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