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หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิส ำหรับผู้ยื่นเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ฯ 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 

ประจ ำปี พ.ศ. 2563 สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 
 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ สาธารณชนด้วยความ 
อุตสาหะ ซื่อสัตย ์และเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีอย่างดียิ่ง 
3. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ ต้องรับโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
4. การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้(หากเคยย่ืนเสนอขอ 
ในปีท่ีแล้ว (ประจ าปี พ.ศ.2562) จะยื่นขอประจ าปี พ.ศ. 2563 ไม่ได ้
หลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
1.ชั้นสำยสะพำย 
1.ชั้น ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
1.1. เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต ำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
ในปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น 
1.2. วิทยฐานะระดับ ช านาญการพิเศษ (คศ. 3) 
1.2. ต้องได้รับเงินเดือนขั้นสูงของระดับช านาญการพิเศษ 58,390 บาท (ใช้เงินเดือนขั้นต่ า 
ขั้นสูง ตามบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
1.3. ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ แต่หากเป็นปีท่ีเกษียณอายุ 
ราชการ ให้ขอชั้น ป.ม. ได ้(กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได)้  
1.4. เป็นข้าราชการระดับ เชี่ยวชาญ ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
2. ชั้น ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก (ป.ช.) 
2.1. เป็นข้าราชการระดับ เชี่ยวชาญ 
2.2. ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
3.ชั้น มหำวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.) 
3.1. เป็นข้าราชการระดับ เชี่ยวชาญ 
3.2. ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ 
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอช้ันสำยสะพำย 
(ให้เรียงเอกสาร จากล าดับที ่3 – 10 ทีละ 1 ชุด และน าส่งจ านวนทั้งหมด 4 ชุด พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบบั ยกเว้น ก.พ.7 เจ้าหน้าที่สพป.เชียงราย เขต 3 จะเป็นผู้รับรอง ) 
1. แบบรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.1) จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบแสดงคุณสมบัติฯ (แบบ ขร. 4) จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ท่ียังไม่หมดอายุ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
5. หนังสือรับรองวินัย (ให้มากรอกค าขอหนังสือรับรองยื่นท่ีห้องบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 จะเป็น 
ผู้ออกหนังสือรับรอง) 
6. ขอชั้น ป.ม. ส าเนาค าสั่งท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดับ 8 หรือ ด ารงต าแหน่ง คศ.3 
(ช านาญการพิเศษ) 
7. ขอชั้น ป.ช. ส าเนาค าสั่งท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เชี่ยวชาญ 
8. ส าเนาใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรอง (ขอชั้น ป.ม. ใช้ส าเนาชั้น ท.ช. , ขอชั้น ป.ช. ให้ส าเนา
ชั้น ป.ม.) ถ่ายเอกสารหน้า/หลัง หรือหน้าราชกิจานุเบกษาหน้าแรก และหน้าท่ีมีชื่อของตนเอง 
9. ส าเนาค าสั่งท่ีได้รับเงินเดือนเต็มขั้น คศ.3 ( 58,390 บำท) 
10. ส าเนา ก.พ.7 (ปัจจุบัน) ลงอัตราเงินเดือน ล่าสุด 1 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว (เจ้าหน้าท่ีทะเบียน
ประวัติ สพป.เชียงราย เขต 3 จะเป็นผู้รับรองส าเนา) 
 
2.ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำย 
1. ขอชั้นตรา ต.ม. ต้องบรรจุรับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเร่ิม 
เข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีท่ีจะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 
60 วัน (นับถึงวันท่ี 29 พ.ค. 2563) 
2. ขอชั้นตรา ต.ช. ต้องเป็นระดับช านาญการ และบรรจุรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
3. ขอชั้น ตรา ท. ม. ต้องเป็นระดับช านาญการ และได้รับเงินเดือน ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ 
ระดับช านาญการพิเศษ (22,140 บาท ) 
4. ขอชั้นตรา ท.ช. ระดับช านาญการ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษ 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี (22,140 บาท) และระดับช านาญการพิเศษ สามารถขอ ชั้น ท.ช. ได้เลย 
 
* หมายเหตุ การนับอายุราชการให้นับตั้งแต่วันเร่ิมเข้ารับราชการ นับได้จนถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอเครื่องรำชฯ ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำย 
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(ให้เรียงเอกสาร จากล าดับที ่3 – 5 ทีละ 1 ชุด และน าส่งจ านวนทั้งหมด 2 ชุด พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบบั ยกเว้น ก.พ.7 สพป.เชียงราย เขต 3 จะเป็นผู้รับรอง ) ชุดที่ 2 ไม่ต้องปะ
หน้าด้วยแบบ รร. 1  
1. แบบรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.1) จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบแสดงคุณสมบัติฯ (แบบ ขร. 4) จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ส าเนา ก.พ.7 (ปัจจุบัน) ลงอัตราเงินเดือนที่เลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
(เจ้าหน้าท่ีทะเบียน ประวัติ สพป.เชียงราย เขต 3 จะเป็นผู้รับรองส าเนา) 
 
3. ลูกจ้ำงประจ ำ 
1. ต้องเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน 
ราชการ 
2. ต้องเป็นลูกจ้างประจ าท่ีมีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจ าโดยตรง หมวดฝีมือ หรือ 
ลูกจ้างประจ าท่ีมีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ 
3. ลูกจ้างหมวดฝีมือ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแลว้ไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ 
*** หากเป็นลูกจ้างประจ าหมวดแรงงาน/หมวดกึ่งฝีมือ และภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในหมวดฝีมือ ให้นับระยะเวลารวมตั้งแต่วันเร่ิมบรรจุเป็นลูกจ้างประจ า นับรวมแล้วปฏิบัติงานติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ ถงึก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีท่ีจะขอพระราชทานไม่น้อย
กว่า 60 วัน  
4. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนด้วยความอุตสาหะ 
วิริยะ ซื่อสัตย ์และเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีอย่างดียิ่ง 
5. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ าคุก  
โดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
- ขอชั้นตรา บ.ม. ปัจจุบันค่าจ้างต่ ากว่า 15,050 บาท 
- ขอชั้นตรา บ.ช. ปัจจุบันค่าจ้างเริ่มต้นตั้งแต่ขั้น 15,050 บาท เป็นต้นไป หรือ 
ได้ชั้น บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
- ขอชั้นตรา จ.ม. ได้ชั้น บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
- ขอชั้นตรา จ.ช. ได้ชั้น จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
 
* หมายเหตุ การนับอายุราชการให้นับตั้งแต่วันเร่ิมจ้าง นับได้จนถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
4. พนักงำนรำชกำร 
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1. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
2. ต้องเป็นพนักงานราชการท่ีมีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานท่ีเทียบเท่ากับลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือ
ขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าส่วนราชการ 
3. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเร่ิมจ้างจนถึงวันก่อนวัน 
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีท่ีจะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน (บรรจุก่อนวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2558) 
4. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรืองานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนด้วยความ 
อุตสาหะ ซื่อสัตย ์และเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
5. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องได้รับโทษจ าคุกโดย 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค 
- ขอชั้นตรา บ.ม. ต้องปฏบิัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
- ขอชั้นตรา บ.ช. ได้ชั้น บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
- ขอชั้นตรา จ.ม. ได้ชั้น บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
- ขอชั้นตรา จ.ช. ได้ชั้น จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
พนักงานราชการ กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- ขอชั้นตรา บ.ช. ต้องปฏบิัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเร่ิมจ้าง 
- ขอชั้นตรา จ.ม. ได้ชั้น บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
- ขอชั้นตรา จ.ช. ได้ชั้น จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
- ขอชั้นตรา ต.ม. ได้ชั้น จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
* หมายเหตุ การนับอายุราชการให้นับตั้งแต่วันเร่ิมจ้าง นับได้จนถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
เอกสารหลักฐานประกอบการขอเคร่ืองราชฯ 
(ให้เรียงเอกสาร จากล าดับที ่3 – 5 ทีละ 1 ชุด และน าส่งจ านวนทั้งหมด 2 ชุด พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบบั ยกเว้น สัญญาจ้างก่อนวันที ่1 ตุลาคม 2559 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
เป็นผู้รับรองสัญญา และสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562)  
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 จะเป็นผู้รับรอง ) ชุดที่ 2 ไม่ต้องปะหน้าด้วยแบบ รร. 1 
1. แบบรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.1) จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบแสดงคุณสมบัติฯ (แบบ ขร. 4) จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ส าเนาสัญญาจ้าง อายุการปฏิบัติงานครบ 5 ปีบริบูรณ์ คือ สัญญาจ้างตั้งแต่เริ่มจ้างจนถึง 30 
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กันยายน 2562 (สัญญาจ้างต้องเป็นสัญญาจ้างต่อเนื่องกันในแต่ละปี  ไม่เว้นเดือนหรือข้ามปีใดปีหนึ่ง 
และการนับอายุงานเป็นการนับวันชนวัน เดือนชนเดือน ตามสัญญาจ้าง เช่น เริ่มจ้าง 10 เม.ย. 2559 ถึง 
30 ก.ย. 2559  นับเวลาได้ 5 เดือน 20 วัน) 
 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิส ำหรับผู้ยื่นเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
1. ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับราชการมาด้วยดี ครบ 25 ปีบริบูรณ์ 
2. การนับเวลาในการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้นับเวลาราชการท้ังหมดรวมกัน 
หากเข้ารับราชการก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป 
3. ผู้ท่ีจะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
ชั้นตราอื่น ท่ียังไม่เคยขอพระราชทาน พร้อมกันในปีนี้ได ้
4. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยจะไม่มีสิทธิขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
กำรกรอกรำยละเอียดประวัติผู้ขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
1. กรอกประวัติ ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุเข้ารับราชการ และรายการประวัติ เฉพาะ วัน เดือน ปี ท่ีเลื่อน
เงินเดือนเท่านั้น จนถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 หากเว้นหรือหายจะไม่ได้รับการพิจารณา (การกรอกให้ดู
ตามตัวอย่างการกรอกแบบประวัติ ร.จ.พ.)  
2. ลงประวัติราชการให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ (A4 เท่านั้น) หากมีจ านวนประวัติมาก ควรใช้ตัวอักษร
ขนาดเล็กลง เช่น TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 13 
พร้อม (ลงลำยมือชื่อด้วยปำกกำหมึกสีน้ ำเงิน ทุกฉบับห้ำมถ่ำยเอกสำร) 
3. การระบุ วัน เดือน ปี ต้องระบุตามตัวอย่าง เช่น 1 ต.ค. 2533 ข้อสังเกต คือ เดือนให้ใส่ 
เป็นตัวอักษรย่อ เช่น ม.ค. , ก.พ. เป็นต้น ปี พ.ศ. ให้ใส่เป็นพุทธศักราชเต็ม เช่น 2533 , 2534 
4. ให้กรอกประวัติราชการ เฉพาะปีงบประมาณท่ีเลื่อนขั้นเงินเดือนเท่านั้น การย้าย/โอน/เปลี่ยน 
ต าแหน่งใดๆ ไม่ต้องกรอกลงในรายการประวัติ และให้กรอกรายละเอียดการเลื่อนขั้น ตาม ก.พ.7 
เท่านั้น 
- การเลื่อนขั้น ก่อนป ีพ.ศ. 2543 มีการเลื่อนขั้นปีละ 1 ครั้ง ดังนั้น ให้ใส่เฉพาะการเลื่อนขั้น 
เดือน ตุลาคม ในแต่ละปี จนถึง พ.ศ. 2543 และหลงัจากเล่ือนขั้น 1 ต.ค. 2543 เป็นการเลื่อนขั้นปีละ 
2 ครั้ง ดังนั้น ให้ระบุการเลื่อนขั้น 1 เม.ย. 2544 ตามด้วย เลื่อนขั้น 1 ต.ค. 2544 ตามลาดับ จนถึง 
ปัจจุบัน (1 เม.ย. 62) (การกรอกให้ดูตัวอย่างการกรอกประวัติ ร.จ.พ.) 
 
- หากมีการปรับเงินหรือแก้ไขเงินเดือน ให้ระบุเงินเดือนหลังจากปรับเงินเดือนหรือแก้ไข 
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เงินเดือนล่าสุด ในการเลื่อนขั้นในปีงบประมาณนั้น (ให้ดูตาม ก.พ. 7) 
- กรณีท่ีไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนปีงบประมาณใด ให้ใส่ในช่องหมายเหตุด้วย เช่น ลาศึกษาต่อ 
- ข้อสังเกต วันท่ี 7 ก.ค. 2546 เป็นการโอนย้ายสังกัดจาก สปช. ไปเป็นสังกัด สพฐ. ต้องมีกรอกทุกคน 
ตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.บริหารราชการ ศธ. พ.ศ.2546 (ให้ระบุตามตัวอย่างการกรอกประวัติ ร.จ.พ.) 
5. ในช่องต าแหน่ง ให้ระบุต าแหน่ง ตามด้วยชื่อสังกัด อ าเภอ จังหวัด และตามด้วยส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา เช่น อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย , คร ูคศ.3 โรงเรียน
บ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง สพป.เชียงราย เขต 3   
6. บรรทัดสุดท้ายตาราง ในช่อง วัน/เดือน/ปี ใต้บรรทัด วันท่ี 1 เม.ย. 2562 ให้ใส่ข้อความว่า 
(จนถึงปัจจุบัน) และในช่องต าแหน่ง ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ ให้เว้นว่างไว้ (ตามตัวอย่างการกรอกประวัติ 
ร.จ.พ.) 
7. ในแบบกรอกประวัติ ตาราง ไม่ต้องใส่เส้นบรรทดั 
8. ให้พิมพ์ด้วยตัวเลขอารบิก เท่านั้น ควรใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ตัวอักษรขนาด 13 
* ขอให้โรงเรียนน าไฟล์ EXCEL ตารางการกรอกประวัต ิร.จ.พ. ให้ผู้ประสงค์ขอ ร.จ.พ. ด้วย เพื่อจะได้มี
แบบอย่างเดียวกัน 
 
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
(ให้เรียงเอกสาร จากล าดับที ่3 – 5 ทีละ 1 ชุด และน าส่งจ านวนทั้งหมด 2 ชุด พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบบั ยกเว้น ก.พ.7 สพป.เชียงราย เขต 3 จะเป็นผู้รับรอง ) ชุดที่ 2 ไม่ต้องปะ
หน้าด้วยแบบ รร. 1 
1. แบบรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.1) จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบกรอกประวัติ ร.จ.พ. จ านวน 4 ชุด (ลงรำยมือชื่อ ด้วยปำกกำหมกึสนี้ ำเงิน ทุกฉบับห้ำม 
ถ่ำยเอกสำร) 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ส าเนา ก.พ.7 (ปัจจุบัน) ลงเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว (เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
ประวัติ สพป.เชียงราย เขต 3 จะเป็นผู้รับรองส าเนา) 
หมำยเหต ุ
เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรยื่นเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชฯ ขอให้ส ำเนำเอกสำร  
ให้ชัดเจนโดยเฉพำะ ส ำเนำ ก.พ.7 วัน/เดือน/ป ีตอ้งชัดเจนและครบถ้วน ตอ้งไม่ขำดหำย เพ่ือควำม
ถูกต้องในกำรตรวจสอบและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนินกำรยื่นเสนอขอพระรำชทำนฯ 
และขอให้จัดเรียงเอกสำรหลักฐำนตำมล ำดับที่แจ้งไว้  
 



สรุปหลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ ชั้นต่่ากว่าสายสะพาย และช้ันสายสะพาย ประจ่าปี 2563 
 

ต่าแหน่ง/ระดับ ระดับต่าแหน่ง/วิทยฐานะ ชั้นเครื่องราชฯ หมายเหตุ 

 ปฏิบัติงาน บ.ม. อายุราชการครบ 5 ป ีบริบูรณ์ นับแต่วนัเร่ิมเข้ารับราชการ  

 ปฏิบัติงาน บ.ช. 
- ด ารงต าแหน่งไม่น้อยกวา่ 10 ปี บริบูรณ์  และ 
- ได้รับเงินเดือน ต่ ากว่า ขั้นต่ าของระดับช านาญงาน               
(ต่ ากว่า 10,190 บาท)  

 ปฏิบัติงาน จ.ม. 
ได้รับเงินเดือน ไม่ต่ ากวา่ ขัน้ต่ าของระดับช านาญงาน              
(ไม่ต่ ากวา่ 10,190 บาท) 

 ปฏิบัติงาน จ.ช. 
- ด ารงต าแหน่งไม่น้อยกวา่ 10 ปี บริบูรณ์  และ 
- ได้รับเงินเดือน ไม่ต่ ากวา่ ขั้นต่ าของระดับช านาญงาน              
(ไม่ต่ ากวา่ 10,190 บาท) 

 ช านาญงาน ต.ม ขอได้เลย 
 ช านาญงาน ต.ช. ด ารงต าแหน่งไม่น้อยกวา่ 5 ป ีบริบูรณ์ นบัแต่วันเร่ิมเข้ารับราชการ 

ครู คศ. 1 ปฏิบัติการ ต.ม. อายุราชการครบ 5 ป ีบริบูรณ์ นับแต่วนัเร่ิมเข้ารับราชการ 
ครู คศ. 2 ช านาญการ ต.ช. อายุราชการครบ 5 ปี บริบูรณ์ นับแต่วนัเร่ิมเข้ารับราชการ 

ครู คศ. 2 ช านาญการ ท.ม. 
ได้รับเงินเดือน ไม่ต่ ากวา่ ขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษ     
ภายใน 29 เม.ย. 2563  (รับเงินเดือนไม่ต่ ากวา่ 22,140 บาท ) 

ครู คศ. 2 ช านาญการ ท.ช. 
ได้รับเงินเดือน ไม่ต่ ากวา่ ขั้นต่ าของระดับช านาญการพิเศษ     
มาแล้วไมน่้อยกว่า 5 ปี  (รบัเงินเดือนมากกว่า 22,140 บาท         
ก่อน 29 เม.ย. 2558) 

ครู คศ. 3 ช านาญการพิเศษ ท.ช. ขอได้เลย 

ครู คศ. 3 ช านาญการพิเศษ ป.ม. 

- เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเท่านัน้และเกษียณอายุราชการในปี  
พ.ศ. 2563 

- เงินเดือนเต็มข้ัน ระดับ คศ.3   58,390 บาท  
- ได้ ท.ช. มาแล้ว 5 ปีบรบิูรณ ์
- หากเป็นปีที่เกษียณ ให้ขอชั้น ป.ม. ติดกันได ้
- ระดับเชี่ยวชาญ ได้ ท.ช. มาแล้ว 3 ปีบริบูรณ ์

ครู คศ.4 เชี่ยวชาญ ป.ช. ได้ ป.ม. มาแล้ว 3 ปีบริบูรณ์ 
ครู คศ. 4 เชี่ยวชาญ ม.ว.ม. ได้ ป.ช. มาแล้ว 5 ปบีริบูรณ์ 
ข้าราชการทุกระดบั ข้าราชการทุกระดบั ร.จ.พ. บรรจุครบ 25 ปีบริบูรณ์ และไมเ่คยมีความผิดวินัย 

 
ลูกจ้างประจ่า หมวดฝีมือ ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  8 ปี  (จ้างก่อน 29 พ.ค. 55) 

ลูกจ้างประจ า หมวดฝีมือ บ.ม. เงินเดือนต่ ากว่า 15,050  บาท 
ลูกจ้างประจ า หมวดฝีมือ บ.ช. เงินเดือนตั้งแต่ 15,050 บาท  หรือ ได้ บ.ม. มาแล้ว 5 ปี 
ลูกจ้างประจ า หมวดฝีมือ จ.ม. ได้ บ.ช. มาแล้ว 5 ป ี
ลูกจ้างประจ า หมวดฝีมือ จ.ช. ได้ จ.ม. มาแล้ว 5 ป ี
    

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี (จ้างก่อน 29 พ.ค. 58) 

พนักงานราชการ กลุ่มเทคนิค บ.ม. ปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ป ี

พนักงานราชการ 
กลุ่มเทคนิค/ 
บริหารทั่วไป 

บ.ช. 
-ได้ บ.ม. มาแล้ว 5 ปี (กลุ่มเทคนิค) 
-ปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี นับจากวันเร่ิมจ้าง (บริหารทั่วไป) 

พนักงานราชการ กลุ่มเทคนิค/บริหารทั่วไป จ.ม. ได้ บ.ช. มาแล้ว 5 ป ี
พนักงานราชการ กลุ่มเทคนิค/บริหารทั่วไป จ.ช. ได้ จ.ม. มาแล้ว 5 ป ี
พนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ต.ม. ได้ จ.ช. มาแลว้ 5 ป ี

* หมายเหตุ  การนับอายุราชการ  นับตั้งแต่วันเร่ิมรับราชการ/ด่ารงต่าแหน่ง/เร่ิมจ้างนับได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 



แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 

โรงเรียน.........................................................  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                      ---------------------------------------------------------                                           แบบ รร.1 
ค าน าหน้าช่ือ.............ช่ือ.................................ช่ือสกลุ................................เลขประจ าตวัประชาชน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.........................................ระดบั คศ.................เมือ่วนัที ่...........เดอืน.............................พ.ศ......................     (กรณีปัจจุบันเป็น
ระดบั 4,6,8 ให้ระบุวนั/เดอืน/ปี ทีเ่ป็นระดบั 3,5,7 ด้วย)   เคยด ารงต าแหน่งระดบั..........................................เมือ่วนัที.่..............เดอืน.................................. 

พ.ศ.................เงนิเดอืนปัจจุบัน(1 ต.ค. 2562)..............................บาท  (ต าแหน่งเลขที.่................. ส าหรับลูกจ้างประจ า)  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  3    เกดิวนัที.่..............เดอืน......................................พ.ศ.......................บรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง...................................
ระดบั............................... เมือ่วนัที.่............เดอืน..................................พ.ศ.......................... 
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ทีไ่ด้รับพระราชทานคร้ังหลงัสุดช้ันตรา......................................................... เมือ่วนัที ่    5     ธันวาคม   พ.ศ. ............................... 
ตามประกาศในราชกจิจานุเบกษา    เล่ม.....................ตอนที.่.............................     ลงวนัที.่.................เดอืน..................................... พ.ศ.......................... 
หน้า..........................ล าดบัที.่....................ขณะทีด่ ารงต าแหน่ง...........................................................หน่วยงาน................................................................ 
ช่ือตวั-ช่ือสกลุเดมิ,โอนมาจากหน่วยงานเดมิ  (ถ้าม)ี............................................................................................................................................................. 
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ทีเ่สนอขอพระราชทานคร้ังนี ้(โปรดท าเคร่ืองหมาย / ใน          และเตมิข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์) 
    ช้ัน บ.ม  เป็นระดบั 2  เมือ่วนัที.่...........................................                                ช้ัน ท.ม. เป็นระดบั 7  เมือ่วนัที.่............................................. 
    ช้ัน บ.ช  เป็นระดบั 2  เมือ่วนัที.่...........................................                                ช้ัน ท.ช. เป็นระดบั 7  เมือ่วนัที.่............................................. 
    ช้ัน จ.ม  เป็นระดบั 3  เมือ่วนัที.่...........................................                                ช้ัน ป.ม. ได้ช้ัน ท.ช.   เมือ่วนัที ่ 5 ธ.ค.................................... 
    ช้ัน จ.ช  เป็นระดบั 3  เมือ่วนัที.่...........................................                                ช้ัน ป.ช.  ได้ช้ัน ป.ม.  เมือ่วนัที ่ 5 ธ.ค.................................... 
    ช้ัน ต.ม  เป็นระดบั 5  เมือ่วนัที.่...........................................                                ช้ัน ม.ว.ม. ได้ช้ัน ป.ช.  เมือ่วนัที ่ 5 ธ.ค.................................. 
    ช้ัน  ต.ช  เป็นระดบั  5  เมือ่วนัที.่...........................................                                ช้ัน ม.ป.ช. ได้ช้ัน ม.ว.ม.  เมือ่วนัที ่ 5 ธ.ค............................... 
                                         ร.จ.พ.  บรรจุเข้ารับราชการเมือ่วนัที.่.....................................ปฏิบัตริาชการครบ  25  ปี  เมือ่วนัที.่................................... 
  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 
       ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอขอ 
                                                                                                                     (........................................................) 
ความเห็นของผู้บังคบับญัชาตามล าดบัช้ัน 
1................................................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                             ลงช่ือ.......................................................... 
                                                                                                                      (.........................................................) 
                                                                                                 ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
2.................................................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                                               ลงช่ือ..................................................... 
                                                                                                                       (......................................................) 
                                                                                                  ต าแหน่ง.............................................................................. 


