แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2555
ผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกชั้นตรา
จะต้องรับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (นับตั้งแต่วันบรรจุ หรือเลื่อนขั้นก่อนวันเฉลิมพระชนม์
พรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน) สําหรับผู้เสนอขอฯ ในปีงบประมาณ 2556 นี้ต้องบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่
6 ตุลาคม 2551
รหัส 01

ชั้น บ.ม.

รหัส 02

ชั้น บ.ช.

รหัส 03

ชัน้ จ.ม.

รหัส 04

ชั้น จ.ช.

รหัส 05

ชั้น ต.ม.

รหัส 06

ชั้น ต.ช.

รหัส 07

ชั้น ท.ม.

รหัส 08

ชั้น ท.ช.

รหัส 09

ชั้น ป.ม.

รหัส 10

ชั้น ป.ช.

เป็นข้าราชการระดับ 2 ไม่ครบ 5 ปีก็ได้ แต่ต้องเป็นระดับ 2 ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2556
และมีเวลารับราชการที่ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
ต้องบรรจุหรือเลื่อนเป็นข้าราชการระดับ 2 มาแล้วครบ 5 ปี บริบูรณ์ (คือเป็นระดับ 2 ก่อนวันที่ 6
ตุลาคม 2551)
เป็นข้าราชการระดับ 3 หรือระดับ 4 แต่ต้องเป็นระดับ 3 หรือระดับ 4 ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2556
และมีเวลารับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
ต้องบรรจุหรือเลื่อนเป็นข้าราชการระดับ 3 และหรือระดับ 4 มาแล้วครบ 5 ปี บริบูรณ์
(คือเป็นระดับ 3 และหรือ 4 ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2551)
เป็นข้าราชการระดับ 5 หรือระดับ 6 ไม่ครบ 5 ปีก็ได้ แต่ต้องเป็นระดับ 5 หรือระดับ 6
หรือ คศ.1 ขั้น 10,700 บาท ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2556
ต้องบรรจุหรือเลื่อนเป็นข้าราชการระดับ 5 และหรือระดับ 6 มาแล้วครบ 5 ปี บริบูรณ์
(คือเป็นระดับ 5 และหรือ 6 ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2551)
เป็นข้าราชการระดับ 7 หรือระดับ 8 ไม่ครบ 5 ปีก็ได้ แต่ต้องเป็นระดับ 7 หรือระดับ 8
หรือ คศ.2 ขั้น 16,190 บาท ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2556
ต้องบรรจุหรือเลื่อนเป็นข้าราชการระดับ 7 และหรือระดับ 8 มาแล้วครบ 5 ปี บริบูรณ์
(คือเป็นระดับ 7 และหรือ 8 ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2551
เป็นข้าราชการระดับ 9 ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2556 หรือเป็นข้าราชการระดับ 8 ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของ ระดับ 8
2. ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
3. ได้ ท.ช.มาแล้วครบ 5 ปี บริบูรณ์
4. ให้ขอได้ในปี ก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการหรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น
ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์

1. กรณีที่ข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญา อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือระหว่าง
ดําเนินคดีทางศาล หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย อยู่ระหว่างการสืบสวน หรือกระทําการสอบสวนพิจารณาโทษก่อนการ
เสนอขอพระราชทาน แม้ผู้นั้นจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทําผิดจริง ตามที่ถูกกล่าวหาทางอาญา หรือวินัย ให้รอการพิจารณาการ
ขอพระราชทานไว้ก่อน (ไม่ให้เสนอขอในปีนั้น ๆ) ทั้งนี้ ผู้เสนอขอคือผู้บังคับบัญชา
2. ถ้าเคยขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ห้ามขอปีติดกัน
3. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการจนครบ 25 ปีบริบูรณ์
กรณีนับ เวลาครบ 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2556 (แบบรายงานประวัติย่อให้เหลือไม่เกิน
1 หน้า จํานวน 3 ชุด พร้อมสําเนา ก.พ.7 และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 3 ชุด

แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และบัญชี 15 แนบท้าย
2. ลูกจ้างประจําที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบพอสรุปได้ดังนี้
(1) ต้องเป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการและหมายความรวมถึงลูกจ้างประจําของส่วนราชการท้องถิ่นเมืองพัทยาและ
กรุงเทพมหานคร
(2) ต้องเป็นลูกจ้างประจําที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจําโดยตรงหมวดฝีมือ หรือ
ลูกจ้างประจํา ที่มีชื่อและลักษณะเป็นข้าราชการ
(3) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึง
วันก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการ หรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
(5) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิด ลหุโทษ
(6) ลูกจ้างประจําหมวดแรงงาน หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในหมวด
ฝีมือให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์)
เกณฑ์การขอพระราชทาน
ชั้นตรา

เกณฑ์การขอพระราชทาน

บ.ม.

เป็นลูกจ้างประจํา ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 แต่ไม่ถึง
ขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับ 6

บ.ช.

1. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ หรือ
2. ได้รบั ค่าจ้างตั้งแต่อตั ราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับ 6

จ.ม.

ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

จ.ช.

ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ

รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจําปี 2556
1. กรณีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ให้แนบเอกสารต่าง ดังนี้
1. แบบ ร.ร. 1
จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบ ขร.4/37
จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้านฯ จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนา ก.พ. 7
จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา
1. แบบรายงานประวัติ
2. สําเนาทะเบียนบ้านฯ
3. สําเนา ก.พ. 7

ให้แนบเอกสารต่าง ดังนี้
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 3 ฉบับ
จํานวน 3 ฉบับ

………………………………..

