คูมือปฏิบัติ
ในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป

กลุมงานสิทธิประโยชนและขอมูลบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สารบัญ
หนา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยงิ่ ชางเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
- หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการเสนอขอพระราชทาน
- ขั้นตอนการดําเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณา
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การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
- หลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการ
- ขั้นตอนการดําเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณา

26
26

คูมือปฏิบตั ิในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริยท รงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการ หรือสาธารณชน โดย
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเปนบําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
อยางสูงแกผูไดรับพระราชทาน ดังนั้น ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแก
บุคคลใดใหพจิ ารณาโดยรอบคอบวา บุคคลนั้นไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือ
สาธารณชนจนถึงขนาดควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมิใชพจิ ารณาแตเพียงตําแหนง
ระดับ ชั้น ชัน้ ยศ หรือครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดเทานั้น ทั้งนี้
เพื่อใหบุคคลที่ไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจในเครือ่ งราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานอยางแทจริง
และเพื่อใหเครือ่ งราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงดวย
รัฐบาลจะไดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตาง ๆ เปนประจําป
ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบดวย
1. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
2. เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
3. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
4. เหรียญจักรพรรดิมาลา
โดยใหสวนราชการตาง ๆ เปนหนวยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อบุคคล
ตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวไดตามที่กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดแลวจัดทํารายชือ่ รวมทั้งคุณสมบัติสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามเวลา
ที่กําหนดไว
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําปและจะตองปฏิบัติดวยความละเอียดรอบคอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่ระเบียบฯ กําหนด ประกอบกับเปนเรื่องที่สามารถจะดําเนินการ
ลวงหนาได ดังนั้น เพื่อใหการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และเสร็จตามเวลาที่ระเบียบกําหนด จึงจัดทําคูมือปฏิบัติ
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปขึ้นโดยไดรวบรวมหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแตละตระกูล ดังตอไปนี้
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ก. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย พ.ศ.2536 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม)

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
1. คุณสมบัตขิ องบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
1.1 เปนผูมีสัญชาติไทย
1.2 เปนผูประพฤติดีและปฏิบัตงิ านราชการหรือปฏิบัตงิ านที่เปนประโยชนตอ
สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียงิ่ และ
1.3 เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือ
ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.4 ตองเปนลูกจางประจําของสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ และหมายความรวมถึงลูกจางประจําของราชการสวนทองถิ่นเมืองพัทยา
และกรุงเทพมหานคร แตไมหมายความถึงลูกจางเงินทุนหมุนเวียน และเปนลูกจางประจําที่มีชื่อและ
ลักษณะงานเปนลูกจางโดยตรงหมวดฝมือ หรือลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ
2. หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
2.1 ใหเริ่มจากขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
และ เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก สลับกันโดยเลื่อนชั้นตราตามลําดับจากชั้นลางสุด
(ชั้นที่ 7) จนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ โดยใหพิจารณาถึงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ และความดีความชอบ
ของผูขอพระราชทานฯ ดังตอไปนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด
มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)
ชั้นที่ 1
ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)
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ชั้นที่ 2
ทวีติยาภรณชางเผือก
ชั้นที่ 3
ตริตาภรณชางเผือก
ชั้นที่ 4
จัตุรถาภรณชางเผือก
ชั้นที่ 5
เบญจมาภรณชางเผือก
ชั้นที่ 6
เหรียญทองชางเผือก
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินชางเผือก

(ท.ช.)
(ต.ช.)
(จ.ช.)
(บ.ช.)
(ร.ท.ช.)
(ร.ง.ช.)

เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด
มหาวชิรมงกุฎ
(ม.ว.ม.)
ชั้นที่ 1
ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)
ชั้นต่าํ กวาสายสะพาย
ชั้นที่ 2
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้นที่ 3
ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)
ชั้นที่ 4
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้นที่ 5
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)
ชั้นที่ 6
เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)
ชั้นที่ 7
2.2 ขอพระราชทานในปตดิ กันไมได เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑในบัญชีทายระเบียบที่ตางบัญชีกัน
(2) เปนการขอพระราชทานตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้ หรือ
(3) เปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน กลาวคือปฏิบัติ
หนาที่ฝาอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึน้ เปนพิเศษ ซึง่ เปนงานสําคัญยิ่งและเปนผลดีแก
ราชการหรือสาธารณชน หรือคิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ
โดยใหระบุความดีความชอบใหเห็นเดนชัดวาไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนยิ่งประการใด
เมื่อใด และไดผลดีอยางไร
2.3 ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรากอนครบเงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
ตามขอ 2.6 ไมได เวนแตเปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน กลาวคือ ปฏิบัติหนาที่
ฝาอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งเปนงานสําคัญยิ่งและเปนผลดีแกราชการ
หรือสาธารณชน หรือคิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ โดย
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เมื่อใด และไดผลดีอยางไร ตามขอ 2.2 (3)
2.4 หากผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถูกลงโทษทางวินยั ในปที่ขอ
พระราชทาน ใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอพระราชทาน ตามขอ 2.6 เพิ่มอีก 1 ป ยกเวนโทษภาคทัณฑ
2.5 ขาราชการและลูกจางประจําที่ตองพนจากการปฏิบัติหนาที่เพราะเกษียณ
อายุราชการในปใดใหมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในปทพี่ น
จากการปฏิบัตหิ นาที่นนั้ ดวย
2.6 เงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
(1) ขาราชการครู
- กรณีเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ขาราชการจะตองมี
ระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณนับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการ จนถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอ ยกวา 60 วัน (ขาราชการทีจ่ ะเริ่ม
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะตองไดรบั การบรรจุเขารับราชการกอนวันที่ 6 ตุลาคม
ของปที่บรรจุ หากบรรจุหลังจากวันที่ 6 ตุลาคม จะตองขอพระราชทานฯ ในปถัดไป) โดยขาราชการจะเริ่ม
ขอพระราชทานฯ ในชัน้ ตราใดใหพิจารณาจากการดํารงตําแหนงและระดับ/อันดับที่ขา ราชการผูนั้นดํารงอยู
ในปที่ขอพระราชทานฯ และเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
ตัวอยางที่ 1 นายสมชาย บรรจุเขารับราชการในตําแหนงอาจารย 1
ระดับ 3 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2545 ปจจุบันดํารงตําแหนงครู ไดรบั เงินเดือนอันดับ คศ.1 ขั้น 10,470 บาท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ดังนั้น นายสมชาย จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 2550
ชั้นตรา ต.ม. เนื่องจากรับราชการครบ 5 ปบริบูรณเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
ตัวอยางที่ 2 นายสมชาย บรรจุเขารับราชการในตําแหนงอาจารย 1
ระดับ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ปจจุบันดํารงตําแหนงครู ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ขั้น 10,470 บาท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ดังนั้น นายสมชาย จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 2551
ชั้นตรา ต.ม. เนื่องจากรับราชการครบ 5 ปบริบูรณเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
- กรณีขอพระราชทานฯ เลื่อนชั้นตรา ขาราชการที่เคยไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณมาแลวจะเสนอขอพระราชทานฯ เลือ่ นชั้นตราไดตอเมื่อดํารงตําแหนงและระดับ/อันดับ
เปนไปตามเงือ่ นไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรากอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และจะเสนอขอ
พระราชทานฯ ในปติดกันไมได
โดยระเบียบฯ ไดกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ดังตอไปนี้

-5เงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
(1) ขาราชการครู
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ลําดับ

ตําแหนง

ที่ขอพระราชทาน
เริ่มขอ

เลื่อนถึง

1

ระดับ 1

ร.ง.ม.

ร.ท.ช.

2

ระดับ 2

บ.ม.

บ.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
ขอพระราชทานไดเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น

ระดับ 3 หรือ อันดับ คศ.1

จ.ม.

จ.ช.

ขั้น 7,940 - 8,320 บาท

กําหนดระยะเวลา

2) ดํารงตําแหนงระดับ 2 มาแลวไมนอยกวา

เลื่อนชั้นตรา 5 ป

1) ดํารงตําแหนงระดับ 3 หรือระดับ 4 เริ่มขอ
พระราชทาน จ.ม.

----------------------------

2) ดํารงตําแหนงระดับ 3 หรือระดับ 4 มาแลว

ระดับ 4 หรือ อันดับ คศ.1

ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.

ขั้น 8,540 - 10,190 บาท
4

ระดับ 5 หรือ อันดับ คศ.1

ลําดับ 2 - 5 ซึ่ง

1) เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.

3

หมายเหตุ

หมายถึง ตองดํารง
ตําแหนงในระดับ
นั้น ๆ รวมเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ กอน
พระราชพิธีเฉลิม

ต.ม.

ต.ช.

ขั้น 10,470 บาท ขึ้นไป

1) ดํารงตําแหนงระดับ 5 หรือระดับ 6 เริ่มขอ
พระราชทาน ต.ม.

----------------------------

2) ดํารงตําแหนงระดับ 5 หรือระดับ 6 มาแลว

ระดับ 6 หรืออันดับ คศ.1

ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.

พระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทานไม
นอยกวา 60 วัน

ขั้น 12,880 บาท ขึ้นไป
5

ระดับ 7 หรือ อันดับ คศ.2

ท.ม.

ท.ช.

หรือ อันดับ คศ.3

1) ดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือระดับ 8 เริ่มขอ
พระราชทาน ท.ม.

ขั้น 15,840 บาทขึ้นไป

2) ดํารงตําแหนงระดับ 7 และหรือระดับ 8

------------------------------

มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.

ระดับ 8 หรือ อันดับ คศ.3
6

ขั้น 19,440 บาท ขึ้นไป
ระดับ 8

-

ป.ม.

1) ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8*
2) ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา*
3) ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
4) ใหขอไดในปกอนปที่จะเกษียณอายุราชการ
หรือในปที่เกษียณอายุราชการเทานั้น

จะตองมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง 4 ขอ และ
ขอไดในปที่จะ
เกษียณอายุราชการ
เทานั้น

-6เงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
(1) ขาราชการครู
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ลําดับ
7

ตําแหนง
ระดับ 9 หรือ อันดับ คศ.4

ที่ขอพระราชทาน
เริ่มขอ

เลื่อนถึง

-

ม.ว.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1) ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
2) ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
3) ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
4) ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอีก
1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. เวนกรณีลาออก

8

ระดับ 10 หรือ อันดับ คศ.5

-

ม.ป.ช.

1) ใหเลื่อนชั้นตราไดตามลําดับทุกปจนถึง
ชั้น ป.ม.
2) ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
3) ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
4) ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ม.ป.ช.
5) ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอีก
1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก

9

ระดับ 11

-

ม.ป.ช.

1) ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
2) ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
3) ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ขอ ม.ป.ช.
4) ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอีก
1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ
ลําดับ 7 - 9
การขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ 4 หรือ ขอ 5
แลวแตกรณี ใหขอป
ติดกันได

-7(2) ขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง
- กรณีเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ขาราชการตามระบบ
จําแนกประเภทตําแหนงจะตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแต
วันเริ่มเขารับราชการ จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา
60 วัน (ขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนงที่จะเริ่มเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
จะตองไดรับการบรรจุเขารับราชการกอนวันที่ 6 ตุลาคมของปที่บรรจุ หากบรรจุหลังวันที่ 6 ตุลาคม จะตอง
ขอพระราชทานฯ ในปถัดไป) โดยขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนงจะเริ่มขอพระราชทาน ฯ
ในชั้นตราใดใหพิจารณาจากการดํารงตําแหนงและระดับที่ขาราชการผูนั้นดํารงอยูในปที่ขอพระราชทานฯ
และเงื่อนไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
ตัวอยางที่ 1 นางสาวทิพยวรรณ บรรจุเขารับราชการในตําแหนงเจาหนาที่
การเงินและบัญชี ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ปจจุบันดํารงตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
ไดรับเงินเดือนระดับปฏิบัตงิ าน ขั้น 10,660 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ดังนั้น นางสาวทิพยวรรณ จะ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 2553 ชั้นตรา จ.ม. เนื่องจากบรรจุครบ 5 ปบริบูรณ
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 และไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับชํานาญงาน
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(2) ขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง

ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

บ.ม.

จ.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญงาน
(ขั้น 10,190 บาท) และดํารงตําแหนง
มาแลวไมนอ ยกวา 10 ป บริบูรณ
ขอ บ.ช.
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม.
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญงาน และ
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช.

2

ระดับชํานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

3

ระดับอาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

4

ระดับทักษะพิเศษ

-

ม.ว.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.

หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ นับตั้งแต
วันเริ่มเขารับราชการ
จนถึงกอนวัน
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
2. ลําดับ 4,8 - 10
และ 12 - 15
การขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ 4 หรือขอ 5
แลวแตกรณี
ใหขอปติดกันได
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

5
6

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ

ต.ม.
ต.ช.

ท.ช.

7

ระดับชํานาญการพิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

8

ระดับเชี่ยวชาญ

-

ม.ว.ม.

9

ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
13,000 บาท

-

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการพิเศษ
(ขั้น 21,080 บาท) ขอ ท.ม.
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง (ขั้น 50,550 บาท)
และได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก
1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

- 10 -

ลําดับ

ระดับตําแหนง

10 ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
15,600 บาท

ประเภทอํานวยการ
11 ระดับตน

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เงื่อนไขและ
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

ท.ช.

ป.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง และ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.

12 ระดับสูง

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

ประเภทบริหาร
13 ระดับตน

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

14 ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
14,500 บาท

15 ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
21,000 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เงื่อนไขและ
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอ ยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

- 12 (2) ลูกจางประจํา ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริม่ จางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไม
นอยกวา 60 วัน (ลูกจางประจําที่จะเสนอขอพระราชทานจะตองไดรับการเริ่มจางกอนวันที่ 6 ตุลาคม
ของปที่บรรจุ ) โดยระเบียบไดกําหนดเงือ่ นไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ดังตอไปนี้

ลําดับ
1

2

ตําแหนง
ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงิน
คาจางตั้งแตอัตราเงินเดือน
ขั้นต่ําของขาราชการ
พลเรือนระดับ 3 แตไมถึง
ขั้นต่ําของอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนระดับ 6
(ขั้น 6,800 - 11,750 บาท)
ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงิน
คาจางตั้งแตอัตราเงินเดือน
ขั้นต่ําของขาราชการ
พลเรือนระดับ 6 ขึ้นไป
(ขั้น 12,530 บาทขึ้นไป)

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
หมายเหตุ
เริ่มขอ เลื่อนถึง
บ.ม.
จ.ม.
1) เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
เริ่มขอครั้งแรก
2) ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ บ.ช.
3) ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ จ.ม.

บ.ช.

จ.ช.

1) เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
เริ่มขอครั้งแรก
2) ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ จ.ม.
3) ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ จ.ช.

หมวดฝมือ ไดแก ตําแหนงชางไม ชางไมขยายแบบ ชางเขียนแผนที่ ชางเหล็ก ชางปรับซอมเครื่องพิมพดีด ชางตอเรือเหล็ก
พนักงานทดสอบดิน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต พนักงานขับรถแทรกเตอร ครูสอนเสริมสวย
ครูสอนตัดผม ครูสอนตัดเสื้อ ผูชํานาญงานสิ่งทอ ผูชํานาญการตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม พนักงานพิมพดีด ชั้น 2
หมวดฝมือพิเศษ (ระดับตน) ไดแก ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง หัวหนาหมวดรถยนต พนักงานพิมพดีด ชั้น 3
ผูชวยผูเชี่ยวชาญการตอเรือเหล็ก หัวหนาชางตอเรือเหล็ก
หมวดฝมือพิเศษ (ระดับกลาง) ไดแก ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ผูชํานาญภาษาจีน ผูชํานาญวิชาการทํารองเทา
ผูสอนชางเครื่องประดับและอัญมณี ชั้น 1 - ชั้น 3 พนักงานพิมพดีด ชั้น 4
ตําแหนงลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการ ไดแก ตําแหนงพนักงานพัสดุ ชั้น 1 - ชั้น 3 พนักงานธุรการ
ชั้น 1 - ชั้น 3 เจาหนาที่พัสดุ ชางซอมเครื่องจักรกล ชางกอสราง ชางเครื่องมือกล ผูชวยชางเชื่อม ชางซอมเครื่องยนต ครู

- 13 (3) พนักงานราชการ ตามที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ 33 เรื่อง แกไขเพิม่ เติมระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ไดกําหนดใหขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ บัญชีที่ 32 แนบทายประกาศ ดังตอไปนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ลําดับ
1

ตําแหนง
พนักงานราชการ

ที่ขอพระราชทาน
เริ่มขอ

เลื่อนถึง

บ.ม.

จ.ช.

- กลุมงานบริการ

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1) เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.

1. ลําดับ 1 - 4 ตอง

2) ได บ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

ปฏิบัติงานติดตอกัน

ขอ บ.ช.
- กลุมงานเทคนิค

3) ได บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ จ.ม.
4) ได จ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ จ.ช.

2

พนักงานราชการ

บ.ช.

ต.ม.

- กลุมงานบริหารทั่วไป

ขอ ต.ม.
- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

วันเริ่มจางจนถึงวัน
กอนวันพระราช
พรรษาของปที่จะ

4) ได จ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ต.ช.

บริบูรณ นับตั้งแต

2) ได บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

ขอ จ.ช.

จ.ม.

ไมนอยกวา 5 ป

พิธีเฉลิมพระชนม

3) ได จ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

พนักงานราชการ

มาเปนระยะเวลา

1) เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
ขอ จ.ม.

3

หมายเหตุ

ขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
2. ลําดับ 5 - 7 ตอง
ปฏิบัติงานติดตอกัน
มาเปนระยะเวลา

1) เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.

ไมนอยกวา 3 ป

2) ได จ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

บริบูรณ นับตั้งแต

ขอ จ.ช.
3) ได จ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ต.ม.
4) ได ต.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ต.ช.

วันเริ่มจางจนถึงวัน
กอนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนม
พรรษาของปที่จะ

- 14 เครื่องราชอิสริยาภรณ
ลําดับ
4

ตําแหนง
พนักงานราชการ

ที่ขอพระราชทาน
เริ่มขอ

เลื่อนถึง

จ.ช.

ท.ม.

- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1) เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.

3. ตองเปนพนักงาน

2) ได จ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

ราชการตามสัญญา

ขอ ต.ม.
3) ได ต.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ต.ช.
4) ได ต.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ท.ม.
5

พนักงานราชการ

ต.ม.

ท.ช.

- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป

ขอ ท.ช.
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ

ขอ ป.ม.
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

กับลูกจางประจํา
หมวดฝมือขึ้นไป
ตามระเบียบ
วาดวยลูกจางประจํา

4) ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ป.ช.

พนักงานที่เทียบเทา

2) ได ต.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ท.ม.

ท.ม.

ลักษณะงานเปน

กระทรวงการคลัง

ขอ ท.ช.

พนักงานราชการ

ราชการ พ.ศ. 2547

1) เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.

3) ได ท.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

7

วาดวยพนักงาน

ราชการที่มีชื่อและ

4) ได ท.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ป.ม.

นายกรัฐมนตรี

2) ได ต.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ต.ช.

ต.ช.

ตามระเบียบสํานัก

4. ตองเปนพนักงาน

ขอ ท.ม.

พนักงานราชการ

จางของสวนราชการ

1) เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.

3) ได ต.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

6

หมายเหตุ

1) เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2) ได ท.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ ท.ช.
3) ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
4) ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.

ของสวนราชการ
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ขั้นตอนการดําเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย
1. ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบของสถานศึกษา/หนวยงานตรวจสอบและกลั่นกรอง
คุณสมบัติ เกีย่ วกับตําแหนง ระดับ ชั้น ชัน้ ยศ และความดีความชอบ ของขาราชการและลูกจางประจําให
เปนไปตามเงือ่ นไขและกําหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราโดยเครงครัดและใหเสนอขอพระราชทานฯ ให
เปนปจจุบันตามปที่ขาราชการและลูกจางประจํามีคุณสมบัติครบถวน เนื่องจากการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําปที่ผานมามีการเสนอขอพระราชทานฯ ยอนหลังปที่ขาราชการและลูกจาง
ประจํามีคุณสมบัติครบถวน
หากขาราชการหรือลูกจางประจําคนใดที่ไปชวยราชการหรือไมไดปฏิบัติหนาที่
ประจําอยูที่ตน สังกัดเดิม ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่ไปชวยราชการหรือปฏิบตั ิหนาที่ประจําเสนอ
ขอพระราชทานฯ ในปที่มีคณ
ุ สมบัติครบถวนใหดวย
2. ใหสถานศึกษา/หนวยงานจัดทําแบบบัญชีตามแบบและจํานวนทีก่ ําหนดเพื่อประกอบ
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ โดยจะตองกรอกขอมูลตามตัวอยางใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน ดังนี้
2.1 บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
ประจําป พ.ศ.25........ (แบบ คร.1) สําหรับชั้นสายสะพาย จํานวน 2 ชุด
2.2 บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
ประจําป พ.ศ.25....... (แบบ คร.2) สําหรับชั้นต่ํากวาสายสะพาย จํานวน 2 ชุด
2.3 บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจางประจําที่เสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณฯ
ประจําป พ.ศ.25........ (แบบ คร.3) จํานวน 2 ชุด
2.4 บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
ประจําป พ.ศ.25........ (แบบ คร.4) จํานวน 2 ชุด
2.5 บัญชีสรุปรายชื่อขาราชการและลูกจางประจําที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณฯ ประจําป พ.ศ.25....... (แบบ คร.5) จํานวน 2 ชุด

- 16 3. ใหสถานศึกษา/หนวยงานจัดสงแบบบัญชีฯ ที่จัดทําเรียบรอยแลวในขอ 2. จํานวน
แบบบัญชีฯ ละ 1 ชุด ถึงสํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อตรวจสอบและ
ดําเนินการไดทันเวลาตามที่ระเบียบฯ กําหนด สําหรับแบบบัญชีฯ ที่เหลืออีก 1 ชุดใหสถานศึกษา/หนวยงาน
เก็บไวเพื่อเปนขอมูลและตรวจสอบตอไป
4. ใหสถานศึกษา/หนวยงานตรวจสอบรายชื่อผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําปตามประกาศราชกิจจานุเบกษาไดจาก www.boga.go.th และบันทึกรายการชั้นตราและปที่ไดรับ
พระราชทานฯ ลงในประวัติ ก.พ.7

แบบ คร. 1

- 17 -

บญชี
ั แสดงคุณสมบติั ของขาราชการ

ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจาป
ํ พ.ศ. 25..........
ิ ย ........................................................................................................................
หนวยงาน/วทยาลั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลาดั
ํ บ
ที่

เครองราชอิ
สริยาภรณที่ขอปนี้
ื่
ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ล

เงินเดือน
(ปจจุ
 บัน)

ขอมู
 ลการดํารงตําแหนง
อันดับ / ระดับ
ตาแหนง
ํ

ปจจุ
(ปจจุ
 บัน
 บัน)
แต.........................

ชั้นสายสะพาย
ชนตรา
ั้
ม.ว.ม.

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เคยไดรับ

วนท
ง
ชนตรา
ั ี่ดํารงตาแหน
ํ
ั้
ระดับ 7 หรือระดับ 5 (ใหลงอั
 กษร
หรือระดับ 3
ชอยอ)
ื่ 

เมื่อ
( 5 ธ.ค. ......)

ขอมู
 ลเริ่มรับราชการ
เกษียณอายุ หรือชอื่ - สกุลเดิม
หรือถกลงโทษทางวิ
นัย
ู

1) กรณขอป
ี เกษยณ
ี หรอื ปกอน
เกษยณอายุ
ี
ใหระบวน
 ุ ั เดือน ป
ทเกษี
ี่ ยณ

ชนตรา
ป.ช.
ั้

ชนตรา
ป.ม.
ั้

หมายเหตุ
1. เรียงลําดับชั้นตรา จากชั้นสูง ไป ชั้นรอง ดังนี้ ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , ป.ช. , ป.ม.
เริ่มจากบรุุ ษกอน และสตรีตามลําดับ โดยเรียงลําดับอักษร ก - ฮ
2. แตละชนตราให
ั้
3. ตรวจสอบขอมูลในการกรอกในแตละชอง
ติ
 ใหถูกตอง ตรงกับความเปนจริง ตามทะเบยนประวั
ี

2) ใหระบ
 ุ ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ลเดิม
สงกดเดิ
ั ั ม กรณีโอนมาจากสังกดั
อื่น เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทะเบียนประวติั แลว

ขอรับรองวา รายละเอียดขางต
 นถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบวาด
 วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ.ศ. 2536
ลงชอื่ ............................................................
(............................................................)
ตําแหนง ............................................................
ผูเสนอขอพระราชทาน

แบบ คร. 1
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ตัวอยางการกรอกบั

ญชีแสดงคุณสมบัติ
บญชี
ั แสดงคุณสมบติั ของขาราชการ

ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจาป
ํ พ.ศ. 2553
ิ ย วทยาลั
ิ ยการอาชีพนครราชสีมา
หนวยงาน/วทยาลั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลาดั
ํ บ
ที่

เครองราชอิ
สริยาภรณที่ขอปนี้
ื่
ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ล

เงินเดือน
(ปจจุ
 บัน)

 ลการดํารงตําแหนง
ขอมู
อันดับ / ระดับ
ตาแหนง
ํ

ปจจุ
(ปจจุ
 บัน
 บัน)
แต.........................

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เคยไดรับ

วนท
ง
ั ี่ดํารงตาแหน
ํ
ระดับ 9

ชนตรา
ั้
(ใหลงอกษร
 ั
ชอยอ)
ื่ 

เมื่อ
( 5 ธ.ค. ......)

ขอมู
 ลเริ่มรับราชการ
เกษียณอายุ หรือชอื่ - สกุลเดิม
หรือถกลงโทษทางวิ
นัย
ู

ชั้นสายสะพาย
ชนตรา
ั้
ม.ว.ม.
1 นายอาชีว ศกษา
ึ

45,620

คศ.4 / 24 ธ.ค. 47

ผูอํานวยการวิทยาลัย

9 / 31 มี.ค. 45

ป.ช.

5 ธ.ค. 2548 ชอเดิ
ื่ ม นาย ฮ

ั้
ชนตรา
ป.ช.
1 นายนักเรียน ดีเดน

41,140

คศ.4 / 1 ส.ค. 50

ครู

9 / 1 ส.ค. 50

ป.ม.

5 ธ.ค. 2550 เกษียณ 2553

ั้
ชนตรา
ป.ม.
1 นายเรียนดี รักดี

39,680

คศ.4 / 12 พ.ค. 53

ครู

9 / 12 พ.ค. 53

ท.ช.

5 ธ.ค. 2550

ขอรับรองวา รายละเอียดขางต
 นถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบวาด
 วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ.ศ. 2536
ลงชอื่ อาชีว ศกษา
ึ
(นายอาชีว ศกษา)
ึ
ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครราชสีมา
ผูเสนอขอพระราชทาน

แบบ คร. 2
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บญชี
ั แสดงคุณสมบติั ของขาราชการ

ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจาป
ํ พ.ศ. 25..........
ิ ย ........................................................................................................................
หนวยงาน/วทยาลั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลาดั
ํ บ
ที่

เครองราชอิ
สริยาภรณที่ขอปนี้
ื่
ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ล

เงินเดือน
(ปจจุ
 บัน)

ขอมู
 ลการดํารงตําแหนง
อันดับ / ระดับ
ตาแหนง
ํ

ปจจุ
(ปจจุ
 บัน
 บัน)
แต.........................

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชนตรา
ั้
ท.ช.

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เคยไดรับ

วนท
ง
ชนตรา
ั ี่ดํารงตาแหน
ํ
ั้
ระดับ 7 หรือระดับ 5 (ใหลงอั
 กษร
หรือระดับ 3
ชอยอ)
ื่ 

เมื่อ
( 5 ธ.ค. ......)

ขอมู
 ลเริ่มรับราชการ
เกษียณอายุ หรือชอื่ - สกุลเดิม
หรือถกลงโทษทางวิ
นัย
ู

1) กรณขอพระราชทานครั
ี
้งแรก
ใหระบวนที
 ุ ั ่เริ่มบรรจุ

ั้
ชนตรา
ท.ม.

2) กรณขอป
ี เกษยณ
ี หรอื ปกอน
เกษยณอายุ
ี
ใหระบวน
 ุ ั เดือน ป
ทเกษี
ี่ ยณ

ชนตรา
ต.ช.
ั้
ชนตรา
ต.ม.
ั้
ฯลฯ
หมายเหตุ
1. เรียงลําดับชั้นตรา จากชั้นสูง ไป ชั้นรอง ดังนี้ ท.ช. , ท.ม. , ต.ช. , ต.ม. , จ.ช. , จ.ม. , บ.ช. , บ.ม.
เริ่มจากบรุุ ษกอน และสตรีตามลําดับ โดยเรียงลําดับอักษร ก - ฮ
2. แตละชนตราให
ั้
3. ตรวจสอบขอมูลในการกรอกในแตละชอง
ติ
 ใหถูกตอง ตรงกับความเปนจริง ตามทะเบยนประวั
ี

3) ใหระบ
 ุ ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ลเดิม
สงกดเดิ
ั ั ม กรณีโอนมาจากสังกดั
อื่น เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทะเบียนประวติั แลว
ขอรับรองวา รายละเอียดขางต
 นถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบวาด
 วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ.ศ. 2536
ลงชอื่ ............................................................
(............................................................)
ตําแหนง ............................................................
ผูเสนอขอพระราชทาน

แบบ คร. 2
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ตัวอยางการกรอกบั

ญชีแสดงคุณสมบัติ
บญชี
ั แสดงคุณสมบติั ของขาราชการ

ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจาป
ํ พ.ศ. 2553
ิ ย วทยาลั
ิ ยการอาชีพนครราชสีมา
หนวยงาน/วทยาลั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลาดั
ํ บ
ที่

1
2
1
2
1

เครองราชอิ
สริยาภรณที่ขอปนี้
ื่
ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ล
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชนตรา
ั้
ท.ช.
นาย ก
นาง ข
ชนตรา
ท.ม.
ั้
นาย ค
นาง ง
ชนตรา
จ.ช.
ั้
นาง จ

เงินเดือน
(ปจจุ
 บัน)

 ลการดํารงตําแหนง
ขอมู
อันดับ / ระดับ
ตาแหนง
ํ

ปจจุ
(ปจจุ
 บัน
 บัน)
แต.........................

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เคยไดรับ

วนท
ง
ชนตรา
ั ี่ดํารงตาแหน
ํ
ั้
ระดับ 7 หรือระดับ 5 (ใหลงอั
 กษร
หรือระดับ 3
ชอยอ)
ื่ 

เมื่อ
( 5 ธ.ค. ......)

ขอมู
 ลเริ่มรับราชการ
เกษียณอายุ หรือชอื่ - สกุลเดิม
หรือถกลงโทษทางวิ
นัย
ู

23,770
20,670

คศ.3 / 31 มี.ค. 50
คศ.2 / 24 ธ.ค. 47

รองผูอํานวยการ
ครู

7 / 1 เม.ย. 47
7 / 24 มี.ค. 47

ท.ม.
ท.ม.

5 ธ.ค. 2548 ชอเดิ
ื่ ม นาย ฮ
5 ธ.ค. 2546 รับโอนจาก สพฐ แต 20 พ.ค. 50

18,040
19,800

คศ.2 / 1 พ.ค. 50
คศ.2 / 24 ธ.ค. 47

ครู
ครู

15,840 / 1 พ.ค. 50
15,840 / 1 ต.ค. 50

ต.ช.
ต.ช.

5 ธ.ค. 2549
5 ธ.ค. 2550 สกุลเดิม ป

จพ.การเงินและบัญชี

3 / 1 ม.ค. 48

ไมมี

14,280 ชานาญงาน
ํ
/ 15 มี.ค. 52

บรรจุ 1 ม.ค. 48

ขอรับรองวา รายละเอียดขางต
 นถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบวาด
 วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ.ศ. 2536
ลงชอื่ อาชีว ศกษา
ึ
(นายอาชีว ศกษา)
ึ
ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครราชสีมา
ผูเสนอขอพระราชทาน

แบบ คร. 3
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บญชี
ั แสดงคุณสมบติั ของลูกจางประจา

ํ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจาป
ํ พ.ศ. 25..........
ิ ย ........................................................................................................................
หนวยงาน/วทยาลั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลาดั
ํ บ
ที่

เครองราชอิ
สริยาภรณที่ขอปนี้
ื่
ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ล

คาจ
 าง
(ปจจุ
 บัน)

ชั้น
ปจจุ
 บัน

ขอมู
 ลการดํารงตําแหนง
ตาแหนง
ํ

(ปจจุ
 บัน)

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชนตรา
ั้
จ.ช.

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เคยไดรับ

วนท
ง
ั ี่ดํารงตาแหน
ํ
ปจจุ
 บัน

ชนตรา
ั้
(ใหลงอั
 กษร
ชอยอ)
ื่ 

เมื่อ
( 5 ธ.ค. ......)

ขอมู
 ลเริ่มรับราชการ
เกษียณอายุ หรือชอื่ - สกุลเดิม
หรือถกลงโทษทางวิ
นัย
ู

1) กรณขอพระราชทานครั
ี
้งแรก
ใหระบวนที
 ุ ั ่เริ่มบรรจุ

ั้
ชนตรา
จ.ม.

2) กรณขอป
ี เกษยณ
ี หรอื ปกอน
เกษยณอายุ
ี
ใหระบวน
 ุ ั เดือน ป
ทเกษี
ี่ ยณ

ชนตรา
บ.ช.
ั้
ชนตรา
บ.ม.
ั้

หมายเหตุ
1. เรียงลําดับชั้นตรา จากชั้นสูง ไป ชั้นรอง ดังนี้ จ.ช. , จ.ม. , บ.ช. , บ.ม.
เริ่มจากบรุุ ษกอน และสตรีตามลําดับ โดยเรียงลําดับอักษร ก - ฮ
2. แตละชนตราให
ั้
3. ตรวจสอบขอมูลในการกรอกในแตละชอง
ติ
 ใหถูกตอง ตรงกับความเปนจริง ตามทะเบยนประวั
ี

3) ใหระบ
 ุ ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ลเดิม
สงกดเดิ
ั ั ม กรณีโอนมาจากสังกดั
อื่น เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทะเบียนประวติั แลว
ขอรับรองวา รายละเอียดขางต
 นถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบวาด
 วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ.ศ. 2536
ลงชอื่ ............................................................
(............................................................)
ตําแหนง ............................................................
ผูเสนอขอพระราชทาน

แบบ คร. 3
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ตัวอยางการกรอกบั

ญชีแสดงคุณสมบัติ
บญชี
ั แสดงคุณสมบติั ของลูกจางประจา

ํ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจาป
ํ พ.ศ. 2553
ิ ย วทยาลั
ิ ยการอาชีพนครราชสีมา
หนวยงาน/วทยาลั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลาดั
ํ บ
ที่

1
1
1
1

เครองราชอิ
สริยาภรณที่ขอปนี้
ื่
ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ล
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชนตรา
ั้
จ.ช.
นาย ท
ชนตรา
จ.ม.
ั้
นาง ว
ชนตรา
บ.ช.
ั้
นาย ส
ชนั้ ตรา บ.ม.
นาง พ

คาจ
 าง
(ปจจุ
 บัน)

ชั้น
ปจจุ
 บัน

14,670

 ลการดํารงตําแหนง
ขอมู
ตาแหนง
ํ

(ปจจุ
 บัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เคยไดรับ

เมื่อ
( 5 ธ.ค. ......)

ขอมู
 ลเริ่มรับราชการ
เกษียณอายุ หรือชอื่ - สกุลเดิม
หรือถกลงโทษทางวิ
นัย
ู

วนท
ง
ั ี่ดํารงตาแหน
ํ
ปจจุ
 บัน

ชนตรา
ั้
(ใหลงอั
 กษร
ชอยอ)
ื่ 

พนกงานขั
ั
บรถยนต

1 เม.ย. 2551

จ.ม.

5 ธ.ค. 2545 เกษียณ 2553
5 ธ.ค. 2545 ชอเดิ
ื่ ม นาง ย

12,840

ชนั้ 3

พนกงานพิ
ั
มพดีด

13 ส.ค. 2536

บ.ช.

12,040

ชนั้ 2

พนกงานพิ
ั
มพดีด

1 ม.ค. 2540

ไมมี

บรรจุ 1 มี.ค. 40

พนกงานขั
ั
บรถยนต

20-มี.ค.-50

ไมมี

บรรจุ 1 ม.ค. 40

11,960

ขอรับรองวา รายละเอียดขางต
 นถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบวาด
 วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ.ศ. 2536
ลงชอื่ อาชีว ศกษา
ึ
(นายอาชีว ศกษา)
ึ
ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครราชสีมา
ผูเสนอขอพระราชทาน

แบบ คร. 4
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บญชี
ั แสดงคุณสมบติั ของพนักงานราชการ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจาป
ํ พ.ศ. 25..........
ิ ย ........................................................................................................................
หนวยงาน/วทยาลั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลาดั
ํ บ
ที่

เครองราชอิ
สริยาภรณที่ขอปนี้
ื่
ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ล

คาตอบแทน

(ปจจุ
 บัน)

ขอมู
 ลการดํารงตําแหนง
ตําแหนง
กลุมงานตําแหนง
(ปจจุ
 บน)
ั

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชนตรา
ั้
จ.ช.

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เคยไดรับ

วนท
ง
ั ี่ดํารงตาแหน
ํ
ปจจุ
 บัน

ชนตรา
ั้
(ใหลงอั
 กษร
ชอยอ)
ื่ 

เมื่อ
( 5 ธ.ค. ......)

ขอมู
 ลเริ่มรับราชการ
เกษียณอายุ หรือชอื่ - สกุลเดิม
หรือถกลงโทษทางวิ
นยั
ู

1) กรณขอพระราชทานครั
ี
้งแรก
ใหระบวนที
 ุ ั ่เริ่มบรรจุ

ั้
ชนตรา
จ.ม.

ั้
ชนตรา
บ.ช.

2) ใหระบ
 ุ ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ลเดิม
สงกดเดิ
ั ั ม กรณีโอนมาจากสังกดั
อื่น เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทะเบียนประวติั แลว

ั้
ชนตรา
บ.ม.

หมายเหตุ
1. เรียงลําดับชั้นตรา จากชั้นสูง ไป ชั้นรอง ดังนี้ ท.ช. , ท.ม. , ต.ช. , ต.ม. , จ.ช. , จ.ม. , บ.ช. , บ.ม.
้ั
เริ่มจากบรุุ ษกอน และสตรีตามลําดับ โดยเรียงลําดับอักษร ก - ฮ
2. แตละชนตราให
3. ตรวจสอบขอมูลในการกรอกในแตละชอง
ติ
 ใหถูกตอง ตรงกับความเปนจริง ตามทะเบยนประวั
ี

ขอรับรองวา รายละเอียดขางต
 นถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบวาด
 วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ.ศ. 2536
ลงชอื่ ............................................................
(............................................................)
ตําแหนง ............................................................
ผูเสนอขอพระราชทาน

แบบ คร. 4
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ตัวอยางการกรอกบั

ญชีแสดงคุณสมบัติ
บญชี
ั แสดงคุณสมบติั ของพนักงานราชการ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจาป
ํ พ.ศ. 2553
ิ ย วทยาลั
ิ ยการอาชีพนครราชสีมา
หนวยงาน/วทยาลั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลาดั
ํ บ
ที่

เครองราชอิ
สริยาภรณที่ขอปนี้
ื่
ชอตั
ื่ ว - ชอสกุ
ื่ ล

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชนตรา
ั้
บ.ช.
1 นาย บ
2 นาง ณ
ั้
ชนตรา
บ.ม.
1 นาย ย
2 นาย ห

คาตอบแทน

(ปจจุ
 บัน)

 ลการดํารงตําแหนง
ขอมู
ตําแหนง
กลุมงานตําแหนง
(ปจจุ
 บน)
ั

10,320 กลุมงานบริหารงานทั่วไป
10,420 กลุมงานบริหารงานทั่วไป
9,530

กลุมงานบริการ

9,990

กลุมงานบริการ

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เคยไดรับ

เมื่อ
( 5 ธ.ค. ......)

ขอมู
 ลเริ่มรับราชการ
เกษียณอายุ หรือชอื่ - สกุลเดิม
หรือถกลงโทษทางวิ
นยั
ู

วนท
ง
ั ี่ดํารงตาแหน
ํ
ปจจุ
 บัน

ชนตรา
ั้
(ใหลงอั
 กษร
ชอยอ)
ื่ 

พนักงานบริหารทวไป
ั่
(ดานสารสนเทศ)
ครู

1 ต.ค. 2548

ไมมี

บรรจุ 1 ต.ค. 2548

1 ต.ค. 2548

ไมมี

บรรจุ 1 ต.ค. 2548

พนักงานบริการ
(ดานบริหารงานทั่วไป)
ยาม

1 ต.ค. 2548

ไมมี

บรรจุ 1 ต.ค. 2548

1 ต.ค. 2548

ไมมี

บรรจุ 1 ต.ค. 2548

ขอรับรองวา รายละเอียดขางต
 นถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบวาด
 วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ.ศ. 2536
ลงชอื่ อาชีว ศกษา
ึ
(นายอาชีว ศกษา)
ึ
ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครราชสีมา
ผูเสนอขอพระราชทาน

แบบ คร.5
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บัญชีสรุปรายชื่อขาราชการและลูกจางประจําที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ ประจําป พ.ศ. ..........
หนวยงาน/วิทยาลัย ................................................................................
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอครั้งนี้
หมายเหตุ
ลําดับ
ชอต
ื่ ัว - ชือสกุ
่ ล
ตาแหนง
ํ

อนด
ั ับ/
ระดับ (ใหลงอักษรชื่อยอ)
กลุมที่ 1 ขาราชการ
ชั้นสายสะพาย
ชั้นตรา ม.ว.ม.
ชั้นตรา ป.ช.
ชั้นตรา ป.ม.
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชั้นตรา ท.ช.
ชั้นตรา ท.ม.
ฯลฯ
กลุมที่ 2 ลูกจางประจํา
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชั้นตรา จ.ช.
ชั้นตรา จ.ม.
ฯลฯ
กลุมที่ 3 พนักงานราชการ
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชั้นตรา บ.ช.
ฯลฯ
รวมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ
ใหแก ขาราชการ จํานวน..........คน ลูกจางประจํา..........คน พนักงานราชการ..........คน
ลงชื่อ ............................................................
(............................................................)
ตําแหนง ............................................................
ผูเสนอขอพระราชทาน

- 26 ข. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484)

(ร.จ.พ.)

เหรียญจักรพรรดิมาลา พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแก
ขาราชการฝายพลเรือนที่รับราชการมาดวยความเรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป

หลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการ
1. เปนขาราชการและรับราชการเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป
2. เปนผูที่รับราชการมาดวยความเรียบรอยมาโดยตลอด หมายถึงเฉพาะผูท ี่รับราชการมา
โดยไมเคยกระทําความผิดมากอนตั้งแตเริ่มรับราชการจนถึงปที่ขอพระราชทาน ทั้งนี้ เพื่อใหไดบคุ คลที่
ประพฤติตนสมแกเกียรติในการไดรับพระราชทาน ดังนัน้ การที่ขาราชการผูใดกระทําความผิดทางวินัยแต
ไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทิน พ.ศ.2526 และพระราชบัญญัติลางมลทิน พ.ศ.2530
ขาราชการผูนั้นยังมีความผิดอยูเพียงแตใหถือวาบุคคลนั้นมิไดเคยถูกลงโทษมากอน จึงไมถือวาเปนบุคคล
ที่ไดรับราชการมาดวยความเรียบรอย
3. การนับเวลาราชการ 25 ป ใหนับเวลาราชการทั้งหมดของผูนั้นรวมกันครบ 25 ปบริบูรณ
โดยใหเริ่มนับจากวันบรรจุเขารับราชการจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม ของปที่เสนอขอพระราชทานฯ
กรณีที่ลาออกแลวกลับเขาปฏิบัติราชการใหนับเวลาราชการกอนลาออกและเวลา
ที่กลับเขาปฏิบัติราชการรวมกันใหไดครบเวลา 25 ปบริบูรณ

ขั้นตอนการดําเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา
1. ใหขาราชการที่มีคุณสมบัตคิ รบถวนแตละคนกรอกรายละเอียดในแบบประวัติสําหรับ
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป พ.ศ.25…… (แบบ ร.จ.พ.1) จํานวนคนละ 4 ชุด ให
ถูกตองและครบถวนตามตัวอยางที่กําหนด โดยใหผูขอฯ กรอกรายละเอียดที่ตั้งแตวนั ที่เริ่มเขารับราชการ
และรายละเอียดทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปตามลําดับจนถึงปจจุบันตามตัวอยาง หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ในปใด เชน โอน ยาย ลาศึกษาตอ ถูกลงโทษทางวินยั เปนตน ใหกรอกไวในชองหมายเหตุ แลวให
ลงลายมือชื่อดวยตนเองทัง้ 4 ชุด ยืน่ ตอผูอํานวยการสถานศึกษา/หนวยงานที่สงั กัด
ทั้งนี้ การกรอกรายละเอียดของผูข อฯ จะตองเปนความจริงและถูกตองตรงกับ ก.พ.7
หรือสมุดประวัติ มิฉะนั้น จะถือวาเปนการรายงานเท็จตอผูบงั คับบัญชา

- 27 หากขาราชการคนใดที่ไปชวยราชการหรือไมไดปฏิบัตหิ นาที่ประจําอยูที่
ตนสังกัดเดิมใหยื่นตอผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่ประจําในปที่ขอ
พระราชทานฯ
2. ใหสถานศึกษา/หนวยงานรวบรวมแบบ ร.จ.พ.1 และตรวจสอบคุณสมบัติของ
ขาราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ แลว จัดทําแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการที่เสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป พ.ศ...... (แบบ ร.จ.พ. 2) โดยใหกรอกรายละเอียดของ
ผูขอพระราชทานฯ ทั้งหมดใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน จํานวน 2 ชุด
3. ใหสถานศึกษา/หนวยงานจัดสงแบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจําป พ.ศ.25……. (แบบ ร.จ.พ.1) คนละจํานวน 3 ชุด และบัญชีแสดงคุณสมบัติ
ของขาราชการที่สมควรไดรบั พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป พ.ศ.25… (แบบ ร.จ.พ.2)
จํานวน 1 ชุด ถึงสํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อตรวจสอบและดําเนินการได
ทันเวลาตามทีร่ ะเบียบฯ กําหนดตอไป
4. ใหสถานศึกษา/หนวยงานตรวจสอบรายชื่อผูไดรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําปตามประกาศราชกิจจานุเบกษาไดจาก www.boga.go.th และบันทึกรายการชั้นตราและปที่ไดรับ
พระราชทานฯ ลงในประวัติ ก.พ.7

(แบบ ร.จ.พ.1)
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ประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป พ.ศ. 25..........
ชื่อ ............................................................ชื่อสกุล .......................................................ตําแหนง .................................................................
วิทยาลัย / หนวยงาน ..................................................................................สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกิดวันที่ .................... เดือน ........................................พ.ศ. ....................
รับราชการมาครบ 25 ป เมื่อวันที่ .................... เดือน ........................................พ.ศ. ....................
วัน เดือน ป ที่
รับราชการ
.........................
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
1 ต.ค. ..........
(จนถึงปจจุบัน)

ตําแหนง/สังกัด
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................
........................./.........................

กรม หรือ กระทรวง
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................
กรม ........................................

อายุ
(ตัวเอง)

เงินเดือน

หมายเหตุ
1) ใหพิมพเรียงลําดับ
ตั้งแตเริ่มบรรจุเขา
รับราชการติดตอกัน
ทุกปจนถึงปจจุบัน
และรวมเวลาแลว
ไมต่ํากวา 25 ป
หากเวนหายไปปใด
อาจจะไมไดรับ
การพิจารณา
2) ชวงระยะเวลาปใด
หากมีการลาออก
และบรรจุกลับเขา
รับราชการใหม
หรือลาศึกษาตอ
หรือโอน หรือไดรับ
โทษทางวินัยสถานใด
ก็ตาม ใหระบุในชอง
หมายเหตุ ใหชัดเจน
3) ใหกรอกรายละเอียด
ภายใน 1 หนากระดาษ
A 4 เทานั้น

ลงชื่อ .............................................
(..................................................)
เจาของประวัติ

(แบบ ร.จ.พ.1)
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ตัวอยางการกรอกประวัติ (กรณีปกติ)
ประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป พ.ศ. 2553
ชื่อ นายอาชีว
ชื่อสกุล ศึกษา
ตําแหนง รองผูอํานวยการวิทยาลัย
วิทยาลัย / หนวยงาน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกิดวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2506
รับราชการมาครบ 25 ป เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
วัน เดือน ป ที่
รับราชการ
20 พ.ค. 2528
1 ต.ค. 2529
1 ต.ค. 2530
1 ต.ค. 2531
1 ต.ค. 2532
1 ต.ค. 2533
1 ต.ค. 2534
1 ต.ค. 2535
1 ต.ค. 2536
1 ต.ค. 2537
1 ต.ค. 2538
1 ต.ค. 2539
1 ต.ค. 2540
1 ต.ค. 2541
1 ต.ค. 2542
1 ต.ค. 2543
1 ต.ค. 2544
1 ต.ค. 2545
1 ต.ค. 2546
1 ต.ค. 2547
1 ต.ค. 2548
1 ต.ค. 2549
1 ต.ค. 2550
1 ต.ค. 2551
1 ต.ค. 2552
(จนถึงปจจุบัน)

ตําแหนง/สังกัด

ตองตรงกัน

อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รองผูอํานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รองผูอํานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

กรอกประวัติจนถึง 1 ต.ค. 2552
และอยาลืมพิมพคําวา
"(จนถึงปจจุบัน)"

กรม หรือ กระทรวง
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อายุ
(ตัวเอง)
22 ป
23 ป
24 ป
25 ป
26 ป
27 ป
28 ป
29 ป
30 ป
31 ป
32 ป
33 ป
34 ป
35 ป
36 ป
37 ป
38 ป
39 ป
40 ป
41 ป
42 ป
43 ป
44 ป
45 ป
46 ป

เงินเดือน

หมายเหตุ

3,115
3,325
3,535
3,745 ศึกษาตอ
3,745 ศึกษาตอ
4,950 หากเงินเดือนซ้ํา
5,900
ตองระบุหมาย
6,230
เหตุดวย
8,840
9,590
9,740
9,590 โทษวินัย (ลดขั้นเงินเดือน)
9,740
11,760
12,400
13,040
14,460
15,240
16,020
17,190
18,180
19,730
21,300
24,310
25,390

ลงลายมือชื่อ

ลงชื่อ อาชีว ศึกษา
ดวยตนเองทั้ง 4 ชุด
(นายอาชีว ศึกษา)
สงใหสํานักอํานวยการ
เจาของประวัติ

3 ชุด

(แบบ ร.จ.พ.1)
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ตัวอยางการกรอกประวัติ (กรณีลาออก)
ประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป พ.ศ. 2553
ชื่อ นายกรม
ชื่อสกุล ศึกษา
ตําแหนง รองผูอํานวยการวิทยาลัย
วิทยาลัย / หนวยงาน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกิดวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2502
รับราชการมาครบ 25 ป เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
วัน เดือน ป ที่
รับราชการ
20 พ.ค. 2525
1 ต.ค. 2526
1 ต.ค. 2527
1 ต.ค. 2528
1 ต.ค. 2529
1 ต.ค. 2530
1 ต.ค. 2531
1 ต.ค. 2532
1 ต.ค. 2533
1 ต.ค. 2534
1 ต.ค. 2535
1 ต.ค. 2538
1 ต.ค. 2539
1 ต.ค. 2540
1 ต.ค. 2541
1 ต.ค. 2542
1 ต.ค. 2543
1 ต.ค. 2544
1 ต.ค. 2545
1 ต.ค. 2546
1 ต.ค. 2547
1 ต.ค. 2548
1 ต.ค. 2549
1 ต.ค. 2550
1 ต.ค. 2551
1 ต.ค. 2552
(จนถึงปจจุบัน)

ตําแหนง/สังกัด
อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
อาจารย 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
อาจารย 3 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รองผูอํานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

กรอกประวัติจนถึง 1 ต.ค. 2552
และอยาลืมพิมพคําวา
"(จนถึงปจจุบัน)"

กรม หรือ กระทรวง
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตองตรงกับ
วันบรรจุกลับ

อายุ
(ตัวเอง)
23 ป
24 ป
25 ป
26 ป
27 ป
28 ป
29 ป
30 ป
31 ป
32 ป
33 ป
36 ป
37 ป
38 ป
39 ป
40 ป
41 ป
42 ป
43 ป
44 ป
45 ป
46 ป
47 ป
48 ป
49 ป
50 ป

เงินเดือน
3,115
3,325
3,535
3,745
3,745
4,950
5,900
6,230
8,840
9,590
9,740
11,760
12,400
13,040
14,460
15,240
16,020
17,190
18,180
19,730
21,300
24,310
25,390
26,470
27,000
29,220

หมายเหตุ

ศึกษาตอ
ศึกษาตอ

หากเงินเดือนซ้ํา
ตองระบุหมาย
เหตุดวย
ลาออก แต 1 พ.ย. 2535

บรรจุกลับ แต 17 พ.ค. 2538

ลงลายมือชื่อ

ลงชื่อ กรม ศึกษา
ดวยตนเองทั้ง 4 ชุด
(นายกรม ศึกษา)
สงใหสํานักอํานวยการ
เจาของประวัติ

3 ชุด

(แบบ ร.จ.พ. 2)
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บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการที่เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป พ.ศ. ..........
หนวยงาน/วิทยาลัย ...............................................................................
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลําดับ
1
2

ชอต
ื่ ัว - ชื่อสกุล
นายอาชีว ศึกษา
นายเรียนดี รักดี

ตาแหนง
ํ

รอง ผอ.
ครู

อนด
ั ับ/
ระดับ
คศ.3
คศ.2

ขัน้

วัน เดอน
ื ป
เกดิ
25,390 8 ส.ค. 2506
18,480 15 ม.ค. 2498

วัน เดือน ป
บรรจุ
20 พ.ค. 2528
1 ต.ค. 2528

วัน เดือน ป
ครบ 25 ปบริบูรณ
20 พ.ค. 2553
1 ต.ค. 2553

หมายเหตุ

ขอรับรองวา รายละเอียดขางตนถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ.ศ. 2536
ลงชื่อ ...........................................................
(............................................................)
ตําแหนง ...........................................................
ผูเสนอขอพระราชทาน

