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1. ชือ่ งาน : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2. ขอบเขตของาน
2.1 เป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) พนักงานราชการ
2.2 เป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่
ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
3. คาจากัดความ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ
การเสนอขอพะราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี ในทุก ๆ ปี สพฐ.
จะแจ้งให้ สพท. ดาเนินการเสนอขอพระราชทานตามขั้นตอนของการดาเนินงานดังนี้
4.1 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INSIGNIA_OBEC Ver2)
4.2 แจ้งให้กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการสารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการในหน่วยงานและสถานศึกษา ว่ามีผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่
สมควรจะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาตามที่
ระเบียบและกฎหมายกาหนด ในการสารวจให้ข้าราชการและลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) พนักงานราชการที่มี
ความประสงค์จะเสนอขอฯ จัดทาแบบคาขอ แบบ ร.ร. 1 และ แบบ คส.2 รับรองตนเอง และให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาจัดทาแบบบัญชีสรุปจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา และผลการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา แบบบ คร.2.1 แบบตรวจสอบวินัย แบบ คร.2.2 โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงาน ลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ และในส่วนของการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้ผู้เสนอขอจั ดทาแบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานความยาวไม่เกิน สอง
หน้ากระดาษ เอ 4 ซึ่งเจ้าของประวัติจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองในหน้าสุดท้ายของประวัติ ทุกฉบับ (ห้าม
สาเนา) ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 4 ฉบับ เพื่อตรวจสอบและดาเนินการต่อไป
4.3 รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานในแต่
ละชั้นตราที่กลุ่มงาน/สถานศึกษาจัดส่งมา โดยเฉพาะคานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่ อสกุล เลขประจาตัวประชาชน
หากพบว่ามีการเสนอขอพระราชทานให้ แก่ผู้ ที่มีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานให้แจ้งให้กลุ่มงาน/สถานศึกษาทราบ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและบันทึกข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่
ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพะราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แยกแต่ละชั้นตราลงในโปรแกรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INSIGNIA_OBEC Ver2) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.4 เมื่อดาเนินการบันทึกข้อมูลแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานลงในโปรแกรมฯ ครบทุกชั้น
ตรา ที่จะเสนอขอพระราชทานแล้ว ให้สั่งพิมพ์รายงานเป็นเอกสารบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทาน
ทุกชั้นตราเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของรายละเอียดข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานทุกราย ได้แก่ คา
นาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง ระดับ (โดยเทียบเคียงกับระดับและตาแหน่งเดิม
ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา) อัตราเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งหลังสุดที่ได้รับและปี
ที่ได้รับพระราชทาน วัน / เดือน / ปีที่ บรรจุ (สาหรับผู้เสนอขอพระราชทานครั้งแรกหรือผู้ที่ไม่เคยได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาก่อน) วัน / เดือน / ปี ที่ดารงตาแหน่ง แรกบรรจุ ระดับ 1,2,3,4,5 เมื่อ
ตรวจสอบและแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ สั่ งพิมพ์บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เ สนอขอ
พระราชทานทุกชั้นตรา จานวน 2 ชุด (ส่งต้นฉบับให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ชุด และ
เก็บสาเนาไว้ที่ สพท. เพื่อตรวจสอบ 1 ชุด) แล้วสารองข้อมูลจากโปรแกรมลงแผ่น Diskette / CD จานวน 2
ชุด (ส่ ง ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน 1 ชุด และเก็บไว้ที่ สพท.1 ชุด) ทั้งนี้ บัญชีแสดง
คุณสมบั ติฯ ที่สั่ งพิมพ์และข้ อ มูล ที่ส ารองลงแผ่ น Diskette / CD ต้องเป็นข้อมูล เดี ยวกัน หากมี การแก้ ไ ข
เพิ่มเติมส่วนใดในภายหลังต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันด้วย
5.5 เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในแต่ล ะปี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กาหนด สพท.ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ร วบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละ
กลั่นกรองความดี ความชอบ ผลการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติราชการ และวินัย ตามที่ระเบียบกาหนด
พร้อมทั้งรั บรองว่าเป็ นบุ คคลที่ส มควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นรองประธาน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ยกเว้นกลุ่มบริหารงานบุคคล) และนิติกร เป็นกรรมการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็น
กรรมการและเลขานุ การ เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์เป็นผู้ ช่วยเลขานุการ ร่ว มกัน
พิจารณาก่อนนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน ของปีที่จะ
ขอพระราชทาน
5.6 การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี ให้ แก่
ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ให้ สพท. ที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจา
มาช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้เสนอขอพระราชทานให้ พร้อมใส่รหัสเป็นหน่วยงานเสนอขอพระราชทาน
5.7 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจาปีเพิ่มเติม กรณีมีผู้ได้รับการ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับสูงขึ้นภายหลังจากที่ได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีไปแล้ว หาก สพท. พิจารณาเห็นว่าผู้ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ง
ดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สายสะพายปกติ ก็ ใ ห้ ส่ ง เอกสารประกอบการพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทานเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีที่จะขอพระราชทาน
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หากเป็นการเสนอขอพระราชทานในกรณีเกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดก็
ให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเพิ่มเติมอย่างช้าภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะ
ขอพระราชทาน
สาหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี
ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ให้ สพท. ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอขอพระราชทานให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง และถูกต้อ งตาม
หลักเกณฑ์ของ กฎหมาย / ระเบียบ / แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานอยู่ในแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา) แล้วนาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 3.5 เพื่อพิจารณา
และตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระทาความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคลที่
พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานก่อนนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พร้อม
จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีที่จะขอ
พระราชทาน ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา
1. ส ารวจและตรวจสอบคุณสมบั ติข องบุค คลที่มี คุณสมบั ติอ ยู่ในเกณฑ์ ควรจะพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
2. จัดทาแบบบัญชีสรุปจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่เสนอขอ
พระราชทานและรับรองความถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษา
3. จัดทาแบบบัญชีงบหน้าแสดงคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี และรับรองความถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษา
4. จัดทาแบบประวัติสาหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งเจ้าของประวัติจะต้อง
จัดพิมพ์รายการประวัติ ของตนเองลงในแบบประวัติสาหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 25.. (ลงปี พ.ศ.ก่อนปีที่เสนอขอพระราชทาน) และลง
รายการสุดท้าย ในบรรทัดต่อมาในช่อง วัน / เดือน / ปี ที่รับราชการว่า “จนถึงปัจจุบัน” โดยให้ลงรายการที่
ได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือนทุกรายการห้ามเว้นปี พ.ศ. กรณีที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งใด
หรือมีประวัติการรับราชการไม่ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาใดให้ลงรายละเอียดนั้น ๆ ในช่องหมายเหตุอย่าง
ชัดเจนด้วย และให้ลงรายการภายในหนึ่งหน้ากระดาษ ขนาด A 4 และลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติด้วยตนเอง
จานวน 4 ชุด พร้อมสาเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) ที่เป็นปัจจุบันและรับรองความถูกต้องโดย
เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนประวัติของเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 ชุด
5. รวบรวมเอกสารตามแบบต่าง ๆ ที่กาหนด ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ตามระยะเวลา
ที่กาหนดเพื่อตรวจสอบและดาเนินการต่อไป สาหรับเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจาปี ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่
ประเทศ ศาสนา และประชาชน มีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้
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1. เอกสารหลัก
- กรณีแสดงผลงาน : หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1)
- กรณีบริจาคทรัพย์สิน : หนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) (การได้รับบริจาคทุก ครั้ง
ต้องดาเนินการขอให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค
ทรัพย์สิน (นร.2) โดยให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามรับรองเบื้องต้นพร้อมเอกสารตามกรณี)
2. เอกสารตามกรณี
- กรณีแสดงผลงาน - เอกสารแสดงรายละเอียดผลงานที่ระบุเหตุหรือพฤติกรรมที่ได้กระทาผลงาน
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
- กรณีการบริจาคเงินสด สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษา ซึ่งผู้บริจาคต้องระบุ
วัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ ไว้ด้วย
- ใบเสร็จรับเงินแสดงการบริจาค
- สาเนาบัญชีหรือสมุดเงินสดของสถานศึกษาที่รับบริจาค ที่แสดงรายรับ -รายจ่ายเงินบริจาคไว้ อย่างชัดเจน
ถูกต้อง (เฉพาะหน้าที่ปรากฎรายรับ-รายจ่าย เงินที่รับบริจาค)
- สาเนาหลักฐานการนาเงินที่รับบริจาคเข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา (ถ้ามี)
- กรณีบริจาคเป็นเช็คของธนาคาร ต้องมีสาเนาเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเช็คที่มีธนาคารค้าประกัน
หรือสาเนาเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายหรือรับรองหลังเช็ค หรือสาเนาเช็คที่ผู้ขอใช้เช็คเซ็นสั่งจ่ายและให้ใช้ ชาระ
โดยตรง
- ประกาศเกียรติคุณบัตร อนุโมทนาบัตรหรือหนังสือขอบคุณผู้บริจาค
- สาเนาหลักฐานการใช้เงินบริจาคที่แสดงให้เห็นว่าได้ใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของผู้บริจาคอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ
- กรณีรับบริจาคเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน เวลาและ
สถานที่รับบริจาค
- กรณีบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาโดยนาดอกผลมาเป็นทุนการศึกษา ผู้บริจาคจะต้องระบุให้ชัดเจน ว่าทั้งเงิน
ต้นและดอกเบี้ย ให้ถือเป็นสิทธิขาดของสถานศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ
- หลักฐานใบเสร็จรับเงินต้องระบุชื่อผู้บริจาคอย่างชัดเจน กรณีบริจาคร่วมกันหลายคน สถานศึกษา จะต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคแต่ละราย
- กรณีบริจาคสิ่งของ
1. สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคสิ่งของให้แก่สถานศึกษา
2. สาเนาหนังสือตอบรับการบริจาคหรือหนังสือขอบคุณผู้บริจาค (ถ้ามี)
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงราคาสิ่งของที่บริจาคทุกรายการอย่างชัดเจน เช่น ใบเสร็จรับเงินจาก ร้านค้าซึ่งต้อง
ระบุชื่อร้านค้าที่ตั้ง เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จ ให้ครบถ้วน และต้องระบุชื่อผู้บริจาคเป็นผู้ชาระเงินค่าสินค้า
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4. ส าเนาค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ราคาสิ่ ง ของที่ มี ผู้ บ ริ จ าคให้ ส ถานศึ ก ษา
ประกอบด้วยบุคลากรของสถานศึกษาที่รับบริจาคที่มีความรู้ความชานาญการที่เชื่อถือในเรื่องนั้น ๆ ไม่น้อย
กว่า 5 คน
5. กรณีที่มีการบริจาคสิ่งของหลายรายการ ให้จัดทาบัญชีสรุปรายการสิ่งของที่บริจาคทุกรายการ และหากมี
การบริจาคสิ่งของมากกว่า 1 ครั้ง (การบริจาคภายในวันเดียวกันถือเป็นการบริจาค 1 ครั้ง ให้ออกหนังสื อ
รับรอง ฯ (นร.2) 1 ฉบับ) ให้จัดทาบัญชีสรุปรายการสิ่ งของที่บริจาคแยกแต่ล ะครั้งตามเอกสารหลั กฐาน
ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
6. หลักฐานการตรวจสอบและประเมินราคาสิ่งของที่รับบริจาคทุกรายการ (ในแต่ละครั้ง) ของคณะกรรมการฯ
ในข้อ 4 โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นการประเมินราคาสิ่งของ ณ วันที่บริจาค ทั้งนี้ ให้ระบุมูลค่าของสิ่งของที่ได้รับ
บริจาคในแต่ละรายการให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน และให้คณะกรรมการทุกคนลงนามรับรองในหนังสือประเมิน
ราคาทรัพย์สินด้วย
7. ประกาศเกียรติคุณบัตร หรือใบอนุโมทนาบัตร
8. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
9. สาเนาหลักฐานการลงทะเบียนครุภัณฑ์และบัญชีพัสดุ ที่ระบุรายการสิ่งของที่รับบริจาคทุกรายการ
10. ภาพถ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค รายการละ 4 ภาพ (เป็นภาพถ่ายต่างมุมกัน 4 ภาพ) ทุกรายการ โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับบริจาคลงนามรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจริง
11. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) เช่น การบริจาครถยนต์ให้ส่งสาเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น
12. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
- กรณีบริจาคอาคารถาวรวัตถุ/ปรับปรุงต่อเติมสิ่งก่อสร้าง
1. สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคอาคาร / สิ่งก่อสร้างให้แก่สถานศึกษา
2. สาเนาหลักฐานการขออนุญาตรับบริจาคเพื่อก่อสร้างหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง
3. สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้รับบริจาคและก่อสร้างได้
4. สาเนาสัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาจ้าง
5. สาเนาแบบแปลนอาคารหรือสิ่งก่อสร้างและบริจาค
6. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง/คณะกรรมการตรวจการจ้าง
7. สาเนาหลักฐานการตรวจการจ้างและการตรวจรับงานจ้าง
8. สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างหรือสัญญาจ้าง
9. ภาพถ่ายอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้ างที่รับบริจ าค (เป็นภาคถ่ายต่างมุมกัน 4 ภาพ) โดยให้ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาที่รับบริจาคลงนามรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจริง
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10. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินราคาสิ่งก่อสร้างที่บริจาค ประกอบด้วย
บุคลากรของสถานศึกษาที่มีความรู้ความชานาญการที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 3 คน และบุคลากรจากหน่วยงาน
อื่นที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความรู้ความชานาญการในด้านการตรวจสอบและประเมินราคา
สิ่งก่อสร้างที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 2 คน ร่วมกันรับรองและประเมินราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด (ทุกรายการที่
บริจาค) ซึ่ง คณะกรรมการทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และให้จัดส่งสาเนาบัตรประจาตัวของคณะกรรมการ
ทุกคนที่ร่วม ประเมินราคาด้วย
11. หลักฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินราคาก่อสร้างจากคณะกรรมการในข้อ 10 โดยจะต้อง
ระบุด้วยว่าเป็นการประเมินราคา ณ วันที่บริจาค ทั้งนี้ ให้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคให้ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน (ทุกรายการที่บริจาค) และคณะกรรมการทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือรับรองและประเมินราคาด้วย
12. สาเนาหลักฐานแสดงการส่งมอบ/การรับมอบอาคารสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี)
13. ประกาศเกียรติคุณบัตร
14. สาเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จากกรมธนารักษ์หรือราชพัสดุจังหวัด (ถ้ามี)
15. สาเนาทะเบียนพัสดุเคลื่อนที่ไม่ได้ (ประเภทสิ่งก่อสร้าง) ของสถานศึกษาที่บริจาค
16. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
หมายเหตุ
กรณีรับบริจาคสมทบร่วมกันหลายคน ให้จัดทาบัญชีสรุปรายละเอียดการบริจาคทรัพย์สิน ของผู้ร่วมบริจาคทุก
รายพร้อมหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้บริจาคแต่ละคนออกค่าใช้จ่ายจานวนเท่าใด เช่น หลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินที่ผู้บริจาคแต่ละคนเป็นผู้จ่ายเงิน
- กรณีบริจาคที่ดิน
1. สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคที่ดินให้แก่สถานศึกษา
2. สาเนาหนังสือการขออนุญาตรับบริจาค
3. สาเนาหนังสือการอนุญาตให้รับบริจาค
4. หนังสือประเมินราคาที่ดินจากสานักงานที่ดิน ๆ (การประเมินราคาที่ดิน ต้องประเมิน ณ วันที่บริจาค (วันที่
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน) และเจ้าพนักงานที่ดินจะต้องรับรองราคาประเมินของที่ดินที่บริจาค ทั้งแปลงเป็นการ
เฉพาะ)
5. สาเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายสาเนาทุกหน้า และด้านหลังโฉนดต้องมีรายการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยระบุ
ชื่อผู้บริจาคเป็นผู้โอน)
6. สาเนาหนังสือสัญญาให้ที่ดิน
7. หลักฐานแสดงการรับบริจาค เช่น ประกาศเกียรติคุณบัตร ใบอนุโมทนาบัตร เป็นต้น (ทั้งนี้ วัน เดือน ปี ที่
ระบุการรับบริจาคต้องไม่ก่อนวันที่ที่ลงในหนังสือประเมินราคาที่ดิน)
8. สาเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์หรือราชพัสดุจังหวัด (ถ้ามี)
9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
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หมายเหตุ
- กรณี บ ริ จ าคที่ ดิ น ผื น เดี ย วกั น แต่ มี ชื่ อ ร่ ว มกั น เป็ น เจ้ า ของหลายคน และได้ ร่ ว มกั น บริ จ าคที่ ดิ น ให้ แ ก่
สถานศึกษา ให้ดาเนินการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่าบริจาคที่ดินคนละเท่าไร และคิดมูลค่าเป็นเงินคนละเท่าใด
กรณีที่ไม่มีการแบ่งหรือระบุให้ชัดเจนว่าได้บริจาคคนละเท่าไร ให้ถือว่าเป็นการบริจาคคนละเท่า ๆ กัน
- กรณี แ บ่ ง ที่ ดิ น บริ จ าคบางส่ ว นให้ ด าเนิ น การโอนและระบุ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ยว่ า พื้ น ที่ ส่ ว นใดที่ บ ริ จ าค ให้ แ ก่
สถานศึกษาและระบุมูลค่าให้ชัดเจนว่ามีมูลค่าเท่าใด
- กรณีบริจาคแรงงาน
1. สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคแรงงานให้แก่สถานศึกษา
2. ส าเนาคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาค่า แรงงานที่ไ ด้รับบริจาคประกอบด้ ว ยบุคลากร ของ
สถานศึกษาที่รับบริจาคที่มีความรู้ความชานาญการที่เชื่อถือได้ อย่างน้อย 3 คน และบุคลากรจากหน่วยงาน
อื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญในด้ า นการตรวจสอบและประเมิ น ราคา
ค่าแรงงานในเรื่อง นั้นๆ ที่เชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน ร่วมกันรับรองและประเมิน
ราคาค่าแรงงานทั้งหมด พร้อมจัดส่งสาเนาบัตรประจาตัวของคณะกรรมการทุกคนที่ร่วมประเมินราคาด้วย
3. หลั กฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินราคาค่า แรงงานทั้ง หมด (ทุกรายการ) ที่ได้รับบริจาค จาก
กรรมการในข้อ 2 โดยจะต้องระบุด้วยว่าเป็นการประเมินราคาค่าแรงงาน ณ วันที่ที่ได้รับบริจาคและระบุมูลค่า
ของแรงงานที่ได้รับบริจาคให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน (ทุกรายการที่ได้รับบริจาค) และให้คณะกรรมการทุกคน
ลง นามในหนั ง สื อ รั บ รองและประเมิ น ราคาด้ ว ย (โดยให้ ค านวณค่ า แรงงานเป็ น เงิ น ตามป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ตามเขตนั้น ๆ ทั้งนี้ การบริจาค
แรงงานโดยเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงหรือช่างฝีมือ ให้ใช้หลักฐานการประเมินราคาจากผู้ชานาญการของ
ทางราชการ หรือ ผู้ชานาญการที่เชื่อถือได้ในเรื่องนั้น ๆ รับรองมูลค่าในขณะบริจาคโดยอนุโลม
4. หลักฐานแสดงการรับบริจาค เช่น หนังสือตอบขอบคุณใบอนุโมทนาบัตร ฯลฯ
5. ภาพถ่ายผลงานที่ได้จากการบริจาคแรงงาน (เป็นภาพถ่ายต่างมุมกัน 4 ภาพ)
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
- เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นทรัพย์สินของผู้บริจาคเองหรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้บริจาคมีสิทธิ์บริจาค ได้ในนาม
ของตนและต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ
2. กรณีมีชื่อผู้อื่นร่วมในการบริจาคหลายรายให้แสดงเอกสารหลักฐานการแบ่งสัดส่วนของการ บริจาคให้
ถูกต้องชัดเจนและหากประสงค์จะขอหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) ของแต่ละราย
ให้จัดทาหนังสือรับรอง ฯ แยกคนละฉบับตามสัดส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่แต่ละรายบริจาค
3. กรณีสามีภรรยา บริจาคทรัพย์สินร่วมกันและประสงค์จะสละสิทธิ์การบริจาคในส่วนของตน ให้แก่คู่สมรสให้
ทาหนังสือแสดงการยินยอมขอสละสิทธิ์การบริจาคของสามีหรือภรรยาโดยมีพยานบุคคลร่วมลงนามรับรอง
ด้วยอย่างน้อย 2 คน พร้อมแนบหลักฐานสาเนาทะเบียนสมรสไปด้วย (การสละสิทธิ์ในการบริจาคใช้ได้เฉพาะ
กรณีสามีภรรยาบริจาคทรัพย์สินร่วมกันและมีชื่อในการบริจาคร่วมกันเท่านั้น)
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4. กรณีผู้บริจาคไม่สามารถลงนามในเอกสารได้ให้ผู้บริจาคพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ และ พิมพ์ชื่อเต็ม
ด้วย โดยต้องมีพยานบุคคลลงลายมือชื่อร่วมรับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน
5. กรณีเอกสารหลักฐานที่เป็นสาเนาทุกฉบับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในชั้นต้นต้องลงลายมือชื่อ พร้อมระบุชื่อ
เต็ม และตาแหน่งเพื่อรับรองความถูกต้องของสาเนาทุกฉบับด้วย และเพื่อป้องกันความสับสน ของเอกสาร
หลักฐานที่เป็นสาเนา ให้ผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องใช้ปากกาสีน้าเงิน
6. กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดที่กาหนด ให้หน่วยงาน
ที่ได้รับประโยชน์ทาหนังสือชี้แจงเหตุผลให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และพิจารณา
ต่อไป
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
2. ข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ ๆ พอสรุปได้
ดังนี้
(1) ต้ อ งมี ร ะยะเวลารั บ ราชการติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม เป็ น
ข้าราชการถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
(2) กรณีการนับระยะเวลาดารงตาแหน่งในระดับ 3/5/7 ครบ 5 ปีบริบูรณ์ ข้าราชการผู้นั้น จะต้อง
ดารงตาแหน่งก่อน วันที่ 29 พฤษภาคม (โดยเทียบเคียงกับระดับและตาแหน่งเดิมของข้าราชการครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไปพลางก่ อ น จนกว่ า สลค. จะได้ ป รั บ ปรุ ง เกณฑ์ บั ญ ชี ก ารขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
(3) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความอุตสาหะ
ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง มีผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี หากในปีที่
เสนอขอพระราชทานมีผลการปฏิบัติงานต่ากว่าระดับดีให้เลื่อนการเสนอไปอีก 1 ปี
(4) เป็นผู้ที่ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุก โดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องไม่ขอพระราชทานปีติดกัน เว้นแต่การขอ
พระราชทานตามข้อ 11 (1) (2) และ (3) ของระเบียบ ฯ
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หมายเหตุ : การเสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย
1. ข้าราชการครูตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาท เสนอขอได้ในปีที่
เกษียณอายุราชการ
2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค (2) ระดับชานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน
58,390 บาท เสนอขอได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
3. ข้าราชการครู อันดับ คศ.4 วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ เสนอขอได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจา
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2. ลูกจ้างประจาที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ พอสรุปได้
ดังนี้
(1) เป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา ของส่วน
ราชการ
(2) เป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจาโดยตรงหมวดฝีมือ หรือ ลูกจ้างประจา
ที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ
(3) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน เป็นผู้ประพฤติดี และ
ปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดี
(4) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) มีผ ลการปฏิบั ติร าชการหรื อปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับ ดี กรณีในปีที่เสนอขอมีผ ลการปฏิ บั ติ
ราชการหรือปฏิบัติงานต่ากว่าระดับดี ให้เลื่อนการเสนอขอไปอีก 1 ปี

**อัตราเงินเดือนขั้นต่าของข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ขั้น 8,340 บาท แต่ไม่ถึงขั้นต่าของข้าราชการพลเรือน
ระดับ 6 ขั้น 15,050 บาท
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกฏไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2. พนักงานราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ พอสรุป
ได้ ดังนี้
2.1 เป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2.2 เป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานราชการที่เทียบเท่ากับ ลูกจ้างประจา
หมวดฝีมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
2.3 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุก โดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.6 มีผ ลการปฏิบั ติร าชการหรื อปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี กรณีในปีที่เสนอขอมีผ ลการปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานต่ากว่าระดับดี ให้เลื่อนการเสนอขอไปอีก 1 ปี
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การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. เหรียญจักรมาลาและ เหรียญ
จักรพรรดิมาลา พุทธศักราชการ 2484
2. การนับเวลาราชการให้นับตั้งแต่เริ่มรับราชการจนครบ 25 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ของ ปีที่
ขอพระราชทาน
3. กรณีเริ่มรับราชการก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป และไม่นับ
เวลาที่เป็นข้าราชการวิสามัญ
4. ผู้ที่ได้ลาออกจากราชการและบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาก่อนออกจากราชการและเวลาการ
รับราชการครั้งหลังรวมกันได้จนครบ 25 ปีบริบูรณ์
5. ต้องเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี และตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงปีที่ขอพระราชทาน จะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกาลั งความสามารถจนเกิดผลดีแก่ ราชการ และต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
6. ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สามารถจะเสนอขอพระราชทานพร้อม
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราอื่นในปีเดียวกันได้
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบ
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยเคร่งครัด
2. กรณีที่ผู้กระทาความดีความชอบที่ทาประโยชน์ให้กับส่วนราชการหลายแห่งให้ส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์
มากที่สุดเป็นหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทาน
3. ทุกครั้งที่มีผู้บริจาคหรือทาประโยชน์ให้กับหน่วยงาน จะต้องดาเนินการในการออกหนังสือ รับรองแสดง
รายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) หรือหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1) ไปยัง สพฐ.
4. รวบรวมเอกสารหลักฐานการบริจาค / ผลงาน ตามแต่ละกรณีอย่างละเอียด เพื่อประกอบ การพิจารณา
ดาเนินการขอหนังสือรับรอง แบบ นร.1/ นร.2
5. จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กาหนดดาเนินการเสนอขอพระราชทานไปยัง สพฐ.ตามเวลาที่
กาหนดต่อไป
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6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สพท.
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ / ลูกจ้างประจํา / พนักงานราชการ ในสังกัด
ประจําปี
แจ้งรร./สพท. (1 วัน)
(หลักเกณฑ์/กาหนดวันส่ง)

จัดทาฐานข้อมูลในการเสนอขอพระราชทาน ฯ (5 วัน)
ผู้ขอที่ปฏิบัติงาน

ผู้ขอปฏิบัติงาน

ใน รร.

ใน สพท.

ผอ.รร.

สพท.

ตรวจสอบคุณสมบัติ (3 วัน)
จัดพิมพ์รายชื่อผู้เสนอขอในโปรแกรม (INSIGNIA_OBEC Ver2)
ของ สพฐ. /ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกราย (3 วัน)
เสนอ ผอ.สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
เสนอขอฯ/ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอฯ (2 วัน)
จัดทาเอกสารเสนอ ผอ.สพท. พิจารณา (1 วัน)
สพฐ.

ผู้รับผิด นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0810833470

จัดเก็บเอกสาร/ลงทะเบียนคุมการเสนอขอฯ (10นาที)
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7. รูปแบบที่ใช้
7. 1 แบบฟอร์มที่ใช้สาหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์อัน มีเกียรติย ศยิ่ งมงกุฎ ไทยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) พนักงาน
ราชการ
7. 2 แบบฟอร์มที่ใช้สาหรับการเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ
7. 3 แบบฟอร์มที่ใช้สาหรับในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก คุณา
ภรณ์ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน โดยมีแบบฟอร์ม
ต่างๆ ดังนี้
- แบบ ขร.1 เป็นแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ
ชั้นสายสะพาย
- แบบ ขร.2 เป็ น แบบบั ญ ชีแ สดงจ านวนชั้น ตราเครื่ อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ซึ่ง เสนอขอพระราชทาน ให้ แ ก่
ข้าราชการชั้นํากว่
ต่ าสายสะพาย
- แบบ ขร.3 เป็นแบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราต่าง ๆ
- แบบ ขร.4 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี
- แบบ ขร. 5 เป็นแบบบัญชีแสดงจานวนเหรียญจักรพรรดิมาลาซึ่งเสนอขอพระราชทาน ให้แก่ข้าราชการ
- แบบ ขร. 6 เป็นแบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
- แบบ ขร. 7 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเหรียญ จักรพรรดิมาลา
- แบบประวัติ สาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา - ตัวอย่างแบบประวัติสาหรับ เสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
- แบบ ลจ.1 เป็ น แบบบั ญ ชี แ สดงจ านวนชั้ น ตราเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ซึ่ ง เสนอขอพระราชทาน ให้ แ ก่
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
- แบบ ลจ. 2 เป็นแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจาผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราต่าง ๆ
- แบบ ลจ.3 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจา / พนักงานราชการของส่วน ราชการซึ่งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี
- แบบ ร.ร.1 เป็นแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ประจาปี ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา(หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ
- แบบหนั งสื อรั บ รองเอกสารการบริ จ าคทรั พย์สิ นเป็นแบบที่ สพท. ต้องรับรองเอกสารใน การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน
- แบบ นร.1 เป็นแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรับรอง ผลงานในเบื้องต้น
สาหรับการออกหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร 1) ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็น ประโยชน์แก่
ประเทศ ศาสนา และประชาชน
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- แบบ นร.2 เป็นแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาต้อง
รับรองการบริจาคทรัพย์สินในเบื้องต้น สาหรับการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค ทรัพย์สิน (นร.
2) ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
- แบบ นร 3 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ ประเทศ ศาสนา
และประชาชน
- แบบ นร 4 เป็นแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้น
สายสะพาย ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน
- แบบ นร 5 เป็นแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก คุณาภรณ์ชั้น
ํากว่
ต่ าสายสะพาย ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ ประเทศ
ศาสนา และประชาชน
- แบบ นร 6 เป็ น แบบบั ญชีร ายชื่อผู้ กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชนผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นตราต่าง ๆ
- แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น สายสะพายเป็น
กรณีพิเศษ
- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จ ความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
- แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (ขอลดระยะเวลา 1 ปี)
- แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (ขอลดระยะเวลา 2 ปี)
-แบบ คร 2.1บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่เคยได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตากว่าระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง)
-แบบ คร 2.2 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชประจาปี ที่ ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
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8. ข้อสังเกต
โรงเรียนในสังกัด ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทาน
หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อั นมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เป็นจานวนมาก ดังนี้
1. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนด ไว้ในบัญชีท้าย
ระเบียบฯ หรือผู้ที่ลาออกจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
2. ซ้าชั้นตราที่เคยขอมาแล้ว
3. ขอปีติดกัน
4. ขอเลื่อนชั้นตราก่อนครบกาหนดระยะเวลา
5. ขอข้ามชั้นตรา และเสนอขอเกินเกณฑ์ชั้นสูงสุดของระดับตาแหน่ง
6. ระบุเครื่องราชฯ ชั้นรอง ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
7. คานาหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล ไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
8. รหัสประจาตัวประชาชนไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
9. ตรวจสอบกรณีผลการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการต่ากว่าระดับดี ตรวจสอบยากเนื่องจากข้าราชการที่ย้าย
ต่างสังกัดในทะเบียนประวัติบางรายไม่ได้บันทึกระดับผลการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการไว้
10. กรณีผู้เสนอขอพระราชทานถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างดาเนินการทางวินัย ระดับโรงเรียน ไม่แจ้ง
สพท.ทราบ ต้องติดตามทวงถาม ทาให้เสียเวลาในการดาเนินการ
11. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานที่ส่ง สพท. ไม่ครบถ้วน และส่งไม่ตรงตามเวลาที่
กาหนด
ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กาหนด ให้โรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ รและ บุคคลใดในสังกัด ให้
พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ สาธารณชนจนถึง
ขนาดสมควรได้รับพระราชทาน มิใช่พิจารณาแต่เพียงตาแหน่ง ระดับ หรือครบกาหนดระยะเวลาที่จะขอ
พระราชทานให้ เท่านั้ น และในการพิจ ารณาให้ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ขอพระราชทานมากยิ่งขึ้ น และ
พิจารณา กลั่นกรองความดีความชอบที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในระเบียบฯ โดยเคร่งครัด และให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเท่านั้น

