






การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง ประจำป ี 2565 

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์     
ลำดับ ระดับตำแหน่ง ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน หมายเหตุ 
    เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง     
  ประเภททั่วไป         

1 ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. รับราชการก่อน 29 พฤษภาคม 2560 
        2.  ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน เงินเดือนน้อยกว่า 10,190 บาท  รับราชการก่อน 
             และดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 29 พฤษภาคม 2555 

        3.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน ขอ จ.ม. เงินเดือน ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ได้ 10,190 บาท  
        4.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน  เงินเดือน ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ได้ 10,190 บาท และ 

             และดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช. รับราชการก่อน 29 พฤษภาคม 2555 
            

2 ระดับชำนาญงาน ต.ม. ต.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.   
        2.  ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ต.ช. เป็นระดับชำนาญงาน ก่อน 29 พฤษภาคม 2560 
            

3 ระดับอาวุโส ท.ม. ท.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.   
        2.  ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ท.ช. เป็นระดับอาวุโส ก่อน 29 พฤษภาคม 2560 
            

4 ระดับทักษะพิเศษ ท.ช. ป.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.  
        2.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. ได้ ท.ช. 28 กรกฎาคม 2560 
        3.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ม. 28 กรกฎาคม 2560 
           
         

 

ส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ  ตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง  ปี  พ.ศ. 2565 

      
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์     
ลำดับ ระดับตำแหน่ง ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน หมายเหตุ 
    เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง     
  ประเภทวิชาการ         

5 ระดับปฏิบัติการ ต.ม.     รับราชการก่อน 29 พฤษภาคม 2560 
            

6 ระดับชำนาญการ ต.ช. ท.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.   
        2.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ ขอ ท.ม. เงินเดือน ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ได้ 22,140 บาท 
        3.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของชำนาญการพิเศษ มาแล้ว เงินเดือน 22,140 บาท ก่อน 29 เมษายน 2560 
             ไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ท.ช.   
            

7 ระดับชำนาญการพิเศษ ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.   
        2.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และได้ ท.ช. มาแล้ว ได้ ท.ช. 28 กรกฎาคม 2560  และ 
             ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. เงินเดือน ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ได้ 58,390 บาท 

           
8 ระดับเชี่ยวชาญ ท.ช. ป.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.  
       2.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. ได้ ท.ช. 28 กรกฎาคม 2560 

        3.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ม. 28 กรกฎาคม 2560 
          
      
     

 
ส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ  ตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง  ปี  พ.ศ. 2565 

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์     
ลำดับ ระดับตำแหน่ง ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน หมายเหตุ 

    เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง     
  ประเภทวิชาการ         

9 ระดับทรงคุณวุฒิ - ม.ป.ช. 1.  เลื่อนชั้นตราตามลำดับได้ทุกปีจนถึง ป.ม.   
  ที่รับเงินประจำตำแหน่ง     2.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ม. 28 กรกฎาคม 2560 

  13,000 บาท     3.  ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ได้ ป.ช. 28 กรกฎาคม 2560 
        4.  ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. ได ้ม.ว.ม. 28 กรกฎาคม 2560 
           
           
            
  ประเภทวิชาการ         

10 ระดับทรงคุณวุฒิ - ม.ป.ช. 1.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ม. 28 กรกฎาคม 2560 
  ที่รับเงินประจำตำแหน่ง     2.  ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ได้ ป.ช. 28 กรกฎาคม 2560 

  15,600 บาท     3.  ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. ได ้ม.ว.ม. 28 กรกฎาคม 2560 
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ส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 



การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ  ตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง  ปี  พ.ศ. 2565 

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์     
ลำดับ ระดับตำแหน่ง ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน หมายเหตุ 
    เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง     

  ประเภทอำนวยการ         
11 ระดับต้น ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.   
        2.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของระดับชำนาญการพิเศษ และได้ ท.ช.   ได้ ท.ช. 28 กรกฎาคม 2560  และ 

             มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. เงินเดือน ณ วันที่ 29 เมษายน 2565  
          ไม่น้อยกว่า 58,390 บาท 
            
            
            

12 ระดับสูง - ม.ว.ม. 1.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. ได้ ท.ช. 28 กรกฎาคม 2560 
        2.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ม. 28 กรกฎาคม 2560 

        3.  ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ได้ ป.ช. 28 กรกฎาคม 2560 
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ส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 



การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ  ตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง  ปี  พ.ศ. 2565 

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์     
ลำดับ ระดับตำแหน่ง ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน หมายเหตุ 

    เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง     
  ประเภทบริหาร         

13 ระดับต้น - ม.ว.ม. 1.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. ได้ ท.ช. 28 กรกฎาคม 2560 
        2.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ม. 28 กรกฎาคม 2560 

        3.  ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ได้ ป.ช. 28 กรกฎาคม 2560 
           
           

14 ระดับสูง - ม.ป.ช. 1.  เลื่อนชั้นตราตามลำดับได้ทุกปี จนถึง ป.ม.   
  ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง     2.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ม. 28 กรกฎาคม 2560 

  14,500  บาท     3.  ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ได้ ป.ช. 28 กรกฎาคม 2560 
        4.  ได้ ม.ว.ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. ได้ ม.ว.ม 28 กรกฎาคม 2560 
           
           

15 ระดับสูง ป.ม. ม.ป.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ป.ม.  
  ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง     2.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ม. 28 กรกฎาคม 2563 
  21,000  บาท     3.  ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ได้ ป.ช. 28 กรกฎาคม 2563 
  ดำรงตำแหน่ง     4.  ได้ ม.ว.ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. ได้ ม.ว.ม 28 กรกฎาคม 2563 
  ปลัดกรุงเทพมหานคร        
      

ส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 



 

 

 

การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี  

           ให้หน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ จัดทำเอกสารที่ได้ตรวจสอบแล้วของข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์ในบัญชีแนบท้ายระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2564 และ พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิ 
มาลา พ.ศ. 2484 โดยแยกบัญชีตามลำดับชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออกเป็นแต่ละชั้นตรา แล้วจัดส่งไปยัง 
สำนักงานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 
          1. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ  ชัน้สายสะพาย  
              1.1 แยกกรณผีู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (รวมถึงผู้ที่ต้องพ้นจากราชการ 
เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565) 
              1.2 แยกกรณผีู้ซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุ (ผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ 
ราชการก่อนปี 2565) (ถ้ามี) 
  - บัญชีแสดงจำนวนชั้นตรา  (ขร.1/65) 2 ชุด 
  - บัญชีรายชื่อ  (ขร.3/65) เขียนเลขที่ตำแหน่งด้วยดินสอทุกราย 1 ชุด 2 ชุด 
  - บัญชีแสดงคุณสมบัติ  (ขร.4/65) 2 ชุด 
 2. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 
              2.1 แยกกรณผีู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (รวมถึงผู้ที่ต้องพ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565) 
              2.2 แยกกรณผีู้ซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุ (ผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ 
ราชการก่อนปี 2565) (ถ้ามี) 
 - บัญชีแสดงจำนวนชั้นตรา  (ขร.2/65) 2 ชุด 
  - บัญชีรายชื่อ (ขร.3/65) เขียนเลขที่ตำแหน่งด้วยดินสอทุกราย 1 ชุด 2 ชุด 
                       (สำนัก 6 ชุด) 
  - บัญชีแสดงคุณสมบัติ  (ขร.4/65) 2 ชุด 
 3. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เหรียญจักรพรรดิมาลา      
  - บัญชีแสดงจำนวนชั้นตรา 2 ชุด 
 - บัญชีรายชื่อ (เขียนเลขที่ตำแหน่งด้วย ดินสอ ทุกราย 1 ชุด) 2 ชุด 
 - ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา    2 ชุด 
                       (ให้ดูรายละเอียดประกอบการเขียนประวัติฯ และตัวอย่างประวัติฯ ที่แนบมาด้วย) 
 4. บันทึกข้อมูลการเสนอขอพระราชทานฯ ชั้นสายสะพาย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 1 แผ่น 
และเหรียญจักรพรรดิมาลาทั้งหมดลงในแผ่นซีดี 
 5. จัดส่งรายงานการประชุมของหน่วยงาน 2 ชุด 

6. ให้แยกหนังสือนำส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ไปยังสำนักงานการเจ้าหน้าที่  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานครออกจากกัน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้ 
 6.1 แยกหนังสือนำส่งเอกสารของข้าราชการ ออกจาก ลูกจ้างประจำ 
 6.2 หนังสือนำส่งเอกสาร ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ให้จัดส่งไปยังสำนักการศึกษา 
 



- 2 - 
 

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีอำนาจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระบุรับรองในหนังสือ 
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีว่า ผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ทุกราย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
มีความประพฤติดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน มีความจงรักภักดี 
และมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหากษัตริย์ ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 3339  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
          8. ให้หน่วยงานแจ้งและรับรองผลการตรวจสอบพฤติการณ์ทางวินัยให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่         
สำนักปลัดกรุงเทพมหานครทราบด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับกรุงเทพมหานคร 
ต่อไป  

9. ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม EXCEL ตัวอักษร TH SarabunIT 9 Font ขนาด 16  เท่านั้น 
 

 
 
 



 
 

บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร 
ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2565 

(กรณีตามข้อ 1.1 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565) 
                                                                                                                                                                                                    แบบ ขร. 1/65 

ลำดับ กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

รวม (จำนวน) 
หมายเหตุ ม.ป.ช. ม.ว.ม. ป.ช. ป.ม. 

บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
รวม 

           

 
หมายเหตุ  ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างของบัญชีชั้นตราทุกหน้า 
  

           ตัวอย่าง 

รับรองถูกต้อง 
(ลงชื่อ)............................................................. 
        (...........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................... 
 



 
บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2565 
(กรณีตามข้อ 1.1 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565) 

                                                                                                                                                                                             แบบ ขร. 2/65 

ลำดับ 
กรม/ส่วนราชการ       

ที่เทียบเท่า 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 
(จำนวน) หมายเหตุ ท.ช. ท.ม. ต.ช. ต.ม. จ.ช. จ.ม. บ.ช. บ.ม. 

บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี 
  

 
 
 
 
 
 
 

                   

 
รวม 

                   

 
หมายเหตุ  ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างของบัญชีชั้นตราทุกหน้า 
 

           ตัวอย่าง 

รับรองถูกต้อง 
(ลงชื่อ)............................................................. 
        (...........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................... 
 



 
แบบ ขร. 3/65 

                            บัญชรีายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                                                    ประจำปี  พ.ศ. 2565 
                         (กรณีตามข้อ 1.1 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565) 
                                                       กรุงเทพมหานคร 
                                         กรม/ส่วนราชการหรือเทียบเท่า.................... 
                                              (ชั้นตรา)....................................... 
 

1  ...............................................     25  ............................................ 
2  ................................................     26  ............................................ 
3  ................................................     27  ........................................... 
                                                           ฯลฯ 
 
23  .............................................     47  ........................................... 
24  .............................................     48  ........................................... 
                                            49  ........................................... 

 
 
 

       ท.ช.   1 - 49 
       บุรุษ  15   สตรี   34   
         รับรองถูกต้อง 
        (ลงชื่อ).................................. 
                (.................................) 
        ตำแหน่ง................................. 
คำอธิบาย 
 1. ให้เขียนเลขท่ีตำแหน่งด้วยดินสอหลังนามสกุลของข้าราชการทุกรายด้วย (1 ชุด)  
          2. พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ แต่ละชั้นเครื่องราชฯ (พิมพ์บุรุษ ก-ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก-ฮ               
ชื่อตัวห่างจากชื่อสกุลสองเคาะ กรณีมีชื่อยศให้พิมพ์ชื่อยศห่างจากชื่อตัวหนึ่งเคาะ)  

3. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดาษขนาด A 4 
4. ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ     

โดยเรียงลำดับจาก 1 – 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขท่ี 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ 
ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวด้านซ้ายและแถวด้านขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อ 
สุดท้ายเป็นลำดับเลขค่ี ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง 

5. กรณีข้ึนหนว่ยงานใหม่หรือขึ้นชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหนา้ใหม่ โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรอืชั้นตราที่ข้ึนใหม่ 
6. ขีดเส้นใต้ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง 
7. เขียนอักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ-สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงระดับ 

กระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชือ่รับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า

        ตัวอย่าง 



 
 

บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซ่ึงเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 
(กรณีตามข้อ 1.1 ผู้ทีป่ฏิบัติหนา้ที่จนถงึวันที่ 28 กรกฎาคม 2565) 

กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานเขตบางซ่ือ 

                                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ขร. 4/65 

 
ลำดับ 

 
ชื่อตัว – ชือ่สกุล/ 

เลขประจำตัวประชาชน 

เป็นข้าราชการ 
 

ตำแหน่งปัจจุบันและอดีตเฉพาะปีที่ได้รบั
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

หมายเหต ุ
 ประเภท/ระดับ 

ตั้งแต่ 
วัน เดือน ป ี

เงินเดือนและ 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

ที่ได้รับ  วัน เดือน ป ี ขอครั้งนี้ 

1. นางอำนวย  ใจดี          
1 3201 01915 16 2 
  

วิชาการ/ 
ชำนาญการ 

15 ส.ค. 2554 35,000 เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ 
ฝ่ายเทศกิจ 
สำนักงานเขตบางซ่ือ 
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ 
เจ้าพนักงานเทศกิจ 5 

 
 
 

ท.ม. 
ต.ช. 

 
 
 

28 ก.ค. 2560 
5 ธ.ค. 2552 

  ท.ช. เงินเดือน 29 เม.ย. 2560 
22,140 บาท 
ชื่อตัวเดิม   1. อาพร 
               2. กานดา 
ชื่อสกุลเดิม “สุขสบาย” 
หรือชื่อตัว - ชือ่สกุลเดิม 
“กานดา  สุขสบาย” 
 

                                                                                                                   

                                                                                     ขอรับรองว่า รายละเอียดขา้งต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
                                                                                                                                                                               ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2564 
              
 
   

                   (ลงชื่อ)............................................................. 
                                    (.........................................................) 
                   ตำแหน่งหัวหน้าหนว่ยงาน (ผู้อำนวยการสำนัก/เขต)              
                                                                                                                                                         ผู้เสนอขอพระราชทาน     
         

 
 

เว้นระยะหา่ง 2 เซนติเมตร 

เว้นระยะหา่งจากขอบกระดาษด้านลา่ง  
ไม่น้อยกวา่ 4 เซนติเมตร 

 
                                                           

                         
  
 
 

                                                                                        รับรองถกูต้อง   
     
                                                                 (ลงชื่อ)...................................                  
                                                                        (....................................)                       
                                                              ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 

 
 
 

   ให้ระบุ 2 ชัน้ตราสุดทา้ยที่ได้รับ 

           ตัวอย่าง 



  
บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 

กรุงเทพมหานคร 
กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า............................ 

    แบบ ขร. 4/65 

(1) 
ลำดับ 

(2) 
ชื่อตัว – ชื่อสกุล/ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

(3) 
เป็นข้าราชการ 

(4) 
ตำแหน่งปัจจุบันและอดีตเฉพาะ

ปีที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (6) 

หมายเหตุ 
(เริ่มบรรจุกรณีขอครั้งแรก, โอนมา

จาก, ชื่อตัว – ชื่อสกุลเดิม,  
ชื่อตำแหน่งตามบัญชีอื่น, ปีที่เกษียณ 

ฯลฯ) 

ประเภท/
ระดับ

(ปัจจุบัน) 

ตั้งแต่ 
วัน เดือน ปี 

เงินเดือนและ
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

ที่ได้รับ 
(จาก
ชั้นสูง
ไปชั้น
รอง) 

วัน เดือน ปี  ขอครั้งนี้ 

 
 

         

คำอธิบาย จัดทำบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการประจำการและข้าราชการซึ่งขอพระราชทาน  
   ที่จะเกษียณอายุราชการ รวมทั้งที่จะเกษียณอายุราชการในปีถัดไปแยกจากกัน  ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ช่องที่ (1) ให้เรียงลำดับชื่อให้ตรงตามบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย  ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2564 
ช่องที่ (2) สำหรับผู้มียศหรือคำนำหน้าชื่อให้ลงยศหรือคำนำหน้าชื่อเต็มไว้หน้าชื่อตัว – ชื่อสกุล              
             พร้อมเลขประจำตัวประชาชน(พิมพ์ชื่อยศห่างจากชื่อตัวหนึ่งเคาะและพิมพ์ชื่อตัว                  
    ห่างจากชื่อสกุลสองเคาะ)                                 (ลงชื่อ).............................................................   
ช่องที่ (3) ขณะขอพระราชทานเป็นข้าราชการประเภท/ระดับอะไร ได้รับการบรรจุหรือเลื่อน      (.........................................................) 
             ประเภท/ระดับนี้ ตั้งแต่วันเดือนปีและปัจจุบันได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเท่าใด                     ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้อำนวยการสำนัก/เขต) 
ช่องที่ (4) ระบุชื่อตำแหน่งที่ดำรงอยู่ขณะขอพระราชทานและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน             ผู้เสนอขอพระราชทาน 
             เครื่องราชอิสริยาภรณ์             
ช่องที่ (5) ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานแล้วและขอครั้งนี้ให้ลงอักษรชื่อย่อและวันเดือนปีที่ได้รับ          
ช่องที่ (6) ถ้าเป็นการขอพระราชทานครั้งแรกให้ระบุวันเริ่มรับราชการ รายการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
             ให้ระบุในช่องหมายเหตุ เช่น โอน เปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล ชื่อตำแหน่งตามบัญชีอ่ืน 
             กรณีขอปีเกษียณหรือปีก่อนเกษียณให้ระบุ วันเดือนปี ที่เกษียณอายุ ฯลฯ 



 

 

 

 

รายละเอียดประกอบการเขียนประวัติสำหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 1. ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจะต้องรับราชการมาด้วย           
ความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม ) 

 2. การรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย หมายถึง เป็นข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตน 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งราชการ ไม่เคยกระทำผิดวินัย ถูกทำทัณฑ์บนหรือถูกว่ากล่าวตักเตือน
ข้าราชการที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเกณฑ์ ลาป่วย ลากิจและ 
มาสายเกิน ไม่อาจถือได้ว่ารับราชการมาด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและได้รับการล้างมลทินแล้ว   
ก็ยังถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสั่งการ 
โดยเคร่งครัด (หนังสือที่ นร 0508/ว (ท) 2509 ลงวันที ่30 มีนาคม 2561) 

 3.  ให้ลงรายการประวัติตั้งแต่การเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบันและให้ลงรายการเฉพาะการเลือ่นเงินเดือน              
ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมเท่านั้น กรณีเงินเดือนเต็มขั้นให้หมายเหตุว่าได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละเท่าใด         
และเป็นเงินจำนวนเท่าไร ถ้าปีใดไม่ได้เลื่อนเงินเดือนด้วยเหตุผลอ่ืน ให้ระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุ เช่น ปฏิบัติราชการ             
ไม่ครบ 8 เดือน ลาศึกษา ลาคลอดบุตร เป็นต้น (ไม่ต้องลงรายการเลื่อนระดับ)      

 4. การนับระยะเวลา 
  4.1 ข้าราชการสามัญให้นับอายุราชการตั้งแต่วันเริ่มทดลองปฏิบัติราชการ 
 4.2 ข้าราชการวิสามัญให้นับอายุราชการตั้งแต่วันเริ่มเป็นข้าราชการสามัญ (ระดับ 1) 
 4.3 ข้าราชการที่ลาออกในปีที่ขอพระราชทานฯ ต้องมีอายุราชการครบ 25 ปี ก่อนวันลาออก 
 4.4 ข้าราชการที่เคยลาออกแล้วบรรจุกลับเข้ารับราชการ ให้นับอายุราชการรวมกัน          

(เฉพาะระยะเวลาทำงาน) 
 4.5 ผู้ที่เคยรับราชการทหารมาก่อน จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น 
 5. การลงลายมือชื่อ 
 5.1 เจ้าของประวัติจะต้องลงลายมือชื่อครบทั้ง 2 ชุด (ห้ามถ่ายเอกสาร) 
 5.2 ให้หัวหน้าฝ่ายลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งประทับตราตำแหน่งที่มุมล่างด้านขวา  

ของกระดาษต่อจากเจ้าของประวัติทั้ง 2 ชุด (ห้ามถ่ายเอกสาร) 
 6.  ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunIT 9 Font ขนาด 16 และไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เท่านั้น 
 

 
 
 
 

  



บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 

เหรียญจักรพรรดิมาลา  พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า 
เหรียญจักรพรรดิมาลา รวม (จำนวน) 

หมายเหตุ 
บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี 

       

 
รวม 

     

 
 
               รับรองถูกต้อง 
 
 

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

                                                                                                                                     ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้อำนวยการสำนัก/เขต) 
                   ผู้เสนอขอพระราชทาน 
 



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจำปี  พ.ศ. 2565 

กรุงเทพมหานคร 
กรม/ส่วนราชการหรือเทียบเท่า.................... 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
1  ...............................................     26  ............................................ 
2  ................................................     27  ............................................ 
3  ................................................     28  ........................................... 
                                                         ฯลฯ 
 
24  .............................................     49  ........................................... 
25  .............................................     50  ........................................... 
 
       ร.จ.พ. 1 - 50 
       บุรุษ  45   สตรี  5   
         รับรองถูกต้อง 
        (ลงชื่อ).................................. 
                (.................................) 
        ตำแหน่ง................................. 
คำอธิบาย 
 1. ให้เขียนเลขท่ีตำแหน่งด้วยดินสอหลังนามสกุลของข้าราชการทุกรายด้วย (1 ชุด)  
          2. พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ แต่ละชั้นเครื่องราชฯ ฯ (พิมพ์บุรุษ ก-ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก-ฮ             
ชื่อตัวห่างจากชื่อสกุลสองเคาะ กรณีมีชื่อยศให้พิมพ์ชื่อยศห่างจากชื่อตัวหนึ่งเคาะ) 

3. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดาษขนาด A 4 
4. ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ    

โดยเรียงลำดับจาก 1 – 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขท่ี 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ       
ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวด้านซ้ายและแถวด้านขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อ 
สุดท้ายเป็นลำดับเลขค่ี ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง 

5. กรณีข้ึนหน่วยงานใหม่หรือขึ้นชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหน้าใหม่ โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ข้ึนใหม่ 
6. ขีดเส้นใต้ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง 
7. เขียนอักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ-สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

ระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า 
 
 
 
 
 
 
 



ต ำแหน่ง..............................................
          ฝ่ำย......................../กอง................................. ส ำนัก..................................................
          กรุงเทพมหำนคร เกิดวันท่ี....... เดือน............. พ.ศ. 
          รับรำชกำรมำครบ 25 ปี เม่ือวันท่ี  16  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565

วัน เดือน ปี
ท่ีรับรำชกำร

ต ำแหน่ง สังกัด อำยุ เงินเดือน หมำยเหตุ

16 เม.ย. 2540 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 1  กรุงเทพมหำนคร 24 4,700
งำนธุรกำร  ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักกำรคลัง

1 ต.ค. 2540 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 1  " 25 4,700 ปฏิบัติรำชกำรไม่ครบ
ฝ่ำยกำรคลัง  ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักกำรคลัง 8 เดือน/ปรับเงินเดือน

1 ต.ค. 2541 "........................................................" " 25 5,100
1 ต.ค. 2542 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 2  " 26 5,100 ลำศึกษำ

ฝ่ำยกำรคลัง  ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักกำรคลัง
1 ต.ค. 2543 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 2  " 26 6,020 กลับมำปฏิบัติรำชกำร

ฝ่ำยวินัย  กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ครบ 8 เดือน/
ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ปรับเงินเดือนตำมคุณวุฒิ

1 เม.ย. 2544 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 3  " 27 6,190
ฝ่ำยวินัย  กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1 ต.ค. 2544 "........................................................" " 27 6,530
1 เม.ย. 2545 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 3 " 28 6,530 ลำกิจส่วนตัวเพ่ือ

ฝ่ำยวินัย  กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี เล้ียงดูบุตร
ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1 ต.ค. 2545 "........................................................" " 28 7,040
1 เม.ย. 2546 "........................................................" " 29 7,210
1 ต.ค. 2546 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 4  " 29 7,580

ฝ่ำยวินัย  กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1 เม.ย. 2547 "........................................................" " 30 8,870
1 ต.ค. 2547 "........................................................" " 30 9,320
1 เม.ย. 2548 บุคลำกร 4  " 31 9,530

ฝ่ำยบรรจุและแต่งต้ัง
กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1 ต.ค. 2548 "........................................................" " 31 10,480
1 เม.ย. 2549 บุคลำกร 5 " 32 11,200

ฝ่ำยบรรจุและแต่งต้ัง 
กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1 ต.ค. 2549 "........................................................" " 32 11,750
1 เม.ย. 2550 "........................................................" " 33 12,040
1 ต.ค. 2550 "........................................................" " 33 13,110

ประวัติส ำหรับกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ
          ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว.....................................



- 2 -

วัน เดือน ปี
ท่ีรับรำชกำร

ต ำแหน่ง สังกัด อำยุ เงินเดือน หมำยเหตุ

1 เม.ย. 2551 บุคลำกร 5 " 34 13,400
ฝ่ำยบรรจุและแต่งต้ัง 
กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1 ต.ค. 2551 "........................................................" " 34 13,980
1 เม.ย. 2552 "........................................................" " 35 14,280
1 ต.ค. 2552 "........................................................" " 35 14,860
1 เม.ย. 2553 "........................................................" " 36 15,460
1 ต.ค. 2553 "........................................................" " 36 16,070
1 เม.ย. 2554 "........................................................" " 37 17,200
1 ต.ค. 2554 นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร " 37 18,950

ฝ่ำยบรรจุและแต่งต้ัง
กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1 เม.ย. 2555 "........................................................" " 38 19,970
1 ต.ค. 2555 "........................................................" " 38 20,790
1 เม.ย. 2556 "........................................................" " 39 21,620
1 ต.ค. 2556 "........................................................" " 39 22,490
1 เม.ย. 2557 "........................................................" " 40 24,010
1 ต.ค. 2557 "........................................................" " 40 24,970
1 เม.ย. 2558 "........................................................" " 41 26,460
1 ต.ค. 2558 "........................................................" " 41 27,480
1 เม.ย. 2559 "........................................................" " 42 28,030
1 ต.ค. 2559 นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร " 42 29,110

ฝ่ำยทะเบียนประวัติและกำรสอบ
กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1 เม.ย. 2560 "........................................................" " 43 30,220
1 ต.ค. 2560 "........................................................" " 43 31,340
1 เม.ย. 2561 นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร " 44 31,880

กลุ่มงำนประวัติ 1 ส่วนข้อมูลบุคคล  
ส ำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1 ต.ค. 2561 "........................................................" " 44 33,000
1 เม.ย. 2562 "........................................................" " 45 33,560
1 ต.ค. 2562 "........................................................" " 45 34,680
1 เม.ย. 2563 นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร " 46 35,220

กลุ่มงำนประวัติ 1 ส่วนข้อมูลบุคคล
ส ำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ปัจจุบันยังคงด ำรง

1 ต.ค. 2563 "........................................................" " 46 36,630 ต ำแหน่งเป็น
1 เม.ย. 2564 "........................................................" " 47 37,340 ข้ำรำชกำร
1 ต.ค. 2564 "........................................................" " 47 38,750 กทม.สำมัญ

       ลงช่ือ................................................เจ้ำของประวัติ
(ประทับตรำต ำแหน่ง)

                          ลงช่ือ.................................................หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำหน่วยงำน
                                             (ประทับตรำต ำแหน่ง)



-ตัวอย่าง- 
บัญชีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2565 
สำนัก/สำนักงานเขต................................................ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
  ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 5 ปี 

หมายเหตุ ชั้นตราที่เสนอขอ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
  เม.ย. ต.ค. เม.ย. ต.ค. เม.ย. ต.ค. เม.ย. ต.ค. เม.ย. ต.ค. 

1 นาย ก ป.ม. ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น   
2 นาย ข ท.ช. ดีเด่น ดีเด่น ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีเด่น ดีเด่น ดีมาก ดีมาก   
3 นาย ค ท.ม. ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีมาก ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น   
4 นาย ง ต.ช. ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี   
5 นาย จ ต.ม. ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น   
                            
                            
                            

                            
                            

              
        รับรองถูกต้อง 

                (..........................................................) 

        

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
สำนัก/สำนักงานเขต 

  
 



บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประธานสภากรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 
ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2565 

                                                                                                                                                                                                      แบบ กท 1/65 

ลำดับ กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

รวม (จำนวน) 
หมายเหตุ ม.ป.ช. ม.ว.ม. ป.ช. ป.ม. 

บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
รวม 

           

 
หมายเหตุ  ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างของบัญชีชั้นตราทุกหน้า 

 

 
 
 

รับรองถูกต้อง 
(ลงชื่อ)............................................................. 
        (...........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................... 



บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2565 
                                                                                                                                                                                                      แบบ กท 2/65 

ลำดับ 
กรม/ส่วนราชการ       

ที่เทียบเท่า 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 
(จำนวน) หมายเหตุ ท.ช. ท.ม. ต.ช. ต.ม. จ.ช. จ.ม. บ.ช. บ.ม. 

บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี 
  

 
 
 
 
 
 
 

                   

 
รวม 

                   

 
หมายเหตุ  ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างของบัญชีชั้นตราทุกหน้า 
 
 
 

รับรองถูกต้อง 
(ลงชื่อ)............................................................. 
        (...........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................... 
 



แบบ กท 3/65 
 

                    บัญชีรายชื่อข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจำปี  พ.ศ. 2565 
กรุงเทพมหานคร 

สำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขต.................... 
(ชั้นตรา)....................................... 

 
1  ...............................................     26  ............................................ 
2  ................................................     27  ............................................ 
3  ................................................     28  ........................................... 
                                                           ฯลฯ 
 
24  .............................................     49  ........................................... 
25  .............................................     50  ........................................... 
 
       ท.ช.   1 - 50 
       บุรุษ  15   สตรี   35   
         รับรองถูกต้อง 
        (ลงชื่อ).................................. 
                (.................................) 
        ตำแหน่ง................................. 
คำอธิบาย 
          1. พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ แต่ละชั้นเครื่องราชฯ ฯ (พิมพ์บุรุษ ก-ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก-ฮ               
ชื่อตัวห่างจากชื่อสกุลสองเคาะ กรณีมีชื่อยศให้พิมพ์ชื่อยศห่างจากชื่อตัวหนึ่งเคาะ) 
          2. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดาษขนาด A 4 

3. ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ      
โดยเรียงลำดับจาก 1 – 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขท่ี 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ        
ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวด้านซ้ายและแถวด้านขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อ 
สุดท้ายเป็นลำดับเลขค่ี ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง 

4. กรณีข้ึนหน่วยงานใหม่หรือขึ้นชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหน้าใหม่ โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ข้ึนใหม่ 
5. ขีดเส้นใต้ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง 
6. เขียนอักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ-สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

ระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า 
 
 
 
 
 



บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 

                                                                                                                                                                                                    แบบ กท 4/65 

(1) 
ลำดับ 

(2) 
ชื่อตัว – ชื่อสกุล/ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

 
(3) 
 

ตำแหน่ง 
 
 

(4) 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (5) 

เงินเดือนที่ได้รับจาก
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(7) 
หมายเหตุ 

 
ตั้งแต่ 

(วัน เดือน ปี) 

รวมเวลาถึง  
 28 ก.ค.ของปี 
ที่ขอพระราชทาน 

(ปี เดือน) 

ครั้งสุดท้าย วัน เดือน ปี  ขอครั้งนี้ 

 
 

         

คำอธิบาย จัดทำบัญชีแสดงคุณสมบัติฯของข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร   
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครแยกจากกัน ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ช่องที่ (1) ให้เรียงลำดับชื่อให้ตรงตามบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย          ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2564  
ช่องที่ (2) สำหรับผู้มียศหรือคำนำหน้าชื่อให้ลงยศหรือคำนำหน้าชื่อเต็มไว้หน้าชื่อตัว – ชื่อสกุล        
             พร้อมเลขประจำตัวประชาชน (พิมพ์ชื่อยศห่างจากชื่อตัวหนึ่งเคาะและพิมพ์ชื่อตัว                     
    ห่างจากชื่อสกุลสองเคาะ)                           (ลงชื่อ)............................................................. 
ช่องที่ (3) ระบุชื่อตำแหน่งปัจจุบัน                                                                         (.........................................................) 
ช่องที่ (4) ระบุระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโดยระบุวันที่เริ่มดำรงตำแหน่งและรวมระยะเวลา   ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้อำนวยการสำนัก/เขต) 
             ถึงวันที่ 28 ก.ค.ของปีที่ขอพระราชทาน                        ผู้เสนอขอพระราชทาน 
ช่องที่ (5) ระบุอัตราเงินเดือนที่ได้รับจากงบประมาณ                                            
ช่องที่ (6) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับครั้งสุดท้าย และท่ีขอครั้งนี้ ให้ลงอักษรย่อและวัน เดือน ปีที่ได้รับ                             
ช่องที่ (7) หากดำรงตำแหน่งที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ท้ายระเบียบฯ ได้ระบุชื่อตำแหน่งนั้นไว้ 
 













การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 
 (คุณสมบัติตามลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างประจำ โดยเรียงลำดับจากชั้นสูงไปชั้นรอง) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ทีเ่สนอขอพระราชทาน 

คุณสมบัติ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

 (จ.ช.) 

     (1) เป็นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรา
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 หรือ 
     (2) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)         
ก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 แต่ไม่ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรา                
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
     (3) ได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าขั้นต่ำของข้าราชการระดับชำนาญการ (15,050 บาท)  

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

 (จ.ม.) 

     (1) เป็นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรา
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 หรือ 
      (2) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)         
ก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 แต่ไม่ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรา            
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
(บ.ช.) 

     (1) เป็นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรา
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 หรือ 
     (2) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)          
ก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 แต่ไม่ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรา          
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
(บ.ช.)  

ชั้นตราแรก 

     (1) เป็นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่เดิมเคยดำรงตำแหน่งในหมวดฝีมือขึ้นไปหรือ
ลูกจ้างที่มีชื่อและลักษณะงานซ้ำซ้อนกับข้าราชการ โดยตรวจสอบตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
ได้จากตารางเปรียบเทียบตำแหน่งของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตำแหน่งตามระบบเดิมเทียบกับตำแหน่งตามระบบใหม่)  
     (2) ปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึง        
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วนั           
(ต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2557)  
     (3) ได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าขั้นต่ำของข้าราชการระดับชำนาญการ (15,050 บาท)  

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
(บ.ม.) 

ชั้นตราแรก 

     (1) เป็นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่เดิมเคยดำรงตำแหน่งในหมวดฝีมือขึ้นไปหรือ
ลูกจ้างที่มีชื่อและลักษณะงานซ้ำซ้อนกับข้าราชการ โดยตรวจสอบตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
ได้จากตารางเปรียบเทียบตำแหน่งของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตำแหน่งตามระบบเดิมเทียบกับตำแหน่งตามระบบใหม่)  
     (2) ปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึง         
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน           
(ต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2557)  
     (3) ได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าขั้นต่ำของข้าราชการระดับปฏิบัติการ (8,340 บาท)   

 



การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
           1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ 

     1.1  บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ.1/65)                     จำนวน  2 ชุด 
     1.2  บัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ.2/65)                จำนวน  2 ชุด 
            (ให้เขียนตำแหน่งเลขท่ีด้วย ดินสอ ต่อท้ายชื่อตัว-ชื่อสกุล ของลูกจ้างประจำทุกราย จำนวน 1 ชุด) 
     1.3  บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำหน่วยงาน (แบบ กทม.ลจ.3/65)                   จำนวน  2 ชุด 
           (ให้เขียนเลขบัตรประชาชนด้วย ดินสอ ต่อท้ายชื่อตัว-ชื่อสกุลของลูกจ้างประจำ ในช่อง (2) ทุกราย             

                      จำนวน 1 ชุด)  
               1.4  บัญชีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (แบบ กทม.ลจ.4/65) จำนวน 2 ชดุ                  

     1.5  รายงานการประชุม (สำเนา)                      จำนวน  2 ชุด 
     1.6  บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงแผ่นซีดี                                      จำนวน  1 แผ่น 

           2. หน่วยงานระดับสำนัก ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ 
                2.1  บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ.1/65)                     จำนวน  4 ชุด 

     2.2  บัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ.2/65)         จำนวน  8 ชุด 
            (ให้เขียนตำแหน่งเลขท่ีด้วย ดินสอ ต่อท้ายชื่อตัว-ชื่อสกุล ของลูกจ้างประจำทุกราย จำนวน 1 ชุด) 
     2.3  บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำหน่วยงาน (แบบ กทม.ลจ.3/65)                   จำนวน  2 ชุด 
             (หัวหน้าหน่วยงานลงนามผู้เสนอขอพระราชทาน) 
     2.4  บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำหน่วยงาน (แบบ กทม.ลจ.3/65)                   จำนวน  2 ชุด 
             (สำหรับปลัดกรุงเทพมหานครลงนามผู้เสนอขอพระราชทาน) 
     2.4  บัญชีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (แบบ กทม.ลจ.4/65)  จำนวน 2 ชุด                  
     2.5  รายงานการประชุม (สำเนา)                       จำนวน  3 ชุด 
     2.6  บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงแผ่นซีดี                                       จำนวน  2 แผ่น 

 
หมายเหตุ : เอกสารในข้อ 1 และ 2 ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับทุกชุด ไม่ใช้สำเนา (ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าใช้สำเนา) 

 



 คำอธิบายการจัดพิมพ์บัญชีรายช่ือลูกจ้างประจำผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ. 2/65) 
 

1. ให้ใช้กระดาษขนาด เอ.4 และจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Excel ตัวอักษร TH SarabunIT9 ขนาด 16 พอยท์ ใน
การพิมพ์เท่านั้น 
      2. หน่วยงานใดที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ 2 ชั้นตราขึ้นไป ให้เรียงลำดับชั้นตรา 
เริ่มจากชั้นสูงสุด คือ จ.ช. จ.ม. บ.ช. และ บ.ม. ตามลำดับ กรณีข้ึนหน่วยงานใหม่หรือชั้นตราใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ โดยพิมพ์
เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ขึ้นใหม่ 

3. ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว แถวละ 25 ชื่อ  
โดยเรียงลำดับจาก 1-25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นลำดับที่ 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ ให้พิมพ์เรียง
ในทำนองเดียวกัน โดยแบ่งชื่อพิมพ์ชื่อในแถวด้านซ้ายและขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อสุดท้ายเป็นลำดับเลขคี่ ให้
พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้กึ่งกลางระหว่างแถวด้านซ้ายและขวา 

4. การพิมพ์ชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ แต่ละชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยพิมพ์ชื่อบุรุษเรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงพิมพ์ชื่อสตรีตามลำดับ
ตัวอักษร ก-ฮ ต่อท้าย 

5. ให้พิมพ์ยศหรือคำนำหน้านามเต็มไว้หน้าชื่อตัว เช่น ว่าที่ร้อยตรี นาย นาง นางสาว  
    - กรณีมียศให้พิมพ์ชื่อยศห่างจากชื่อตัว 1 เคาะ เช่น ว่าที่ร้อยตรี เก่งกล้า  สามารถ  
    - กรณีไม่มียศให้พิมพ์คำนำหน้านามติดกับชื่อตัวไม่ต้องเคาะ เช่น นายเก่งกล้า  สามารถ 
    - สำหรับชื่อตัวให้พิมพ์ห่างจากชื่อสกุล 2 เคาะ เช่น ว่าที่ร้อยตรี เก่งกล้า  สามารถ หรือ 

นายเก่งกล้า  สามารถ 
6. ให้พิมพ์อักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวนบุรุษ - สตรี พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่

หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างของเอกสารทุกแผ่น พร้อมทั้งประทับตรายาง
แสดงชื่อ ตำแหน่งและสังกัด 

7. ให้หน่วยงานจัดส่งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ. 2/65) ดังนี้ 
   7.1 หน่วยงานระดับสำนัก จำนวน 8 ชุด  
   7.2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครที่เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในนามของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด  
 
หมายเหตุ : เอกสารในข้อ 7.1 และ 7.2 ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับทุกชุด ไม่ใช้สำเนา และให้เขียนตำแหน่งเลขที่
ด้วย ดินสอ ต่อท้ายชื่อตัว-ชื่อสกุลของลูกจ้างประจำทุกราย จำนวน 1 ชุด  
 
 
 
 
 

 



คำอธิบายการจัดพิมพ์บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำหน่วยงาน (แบบ กทม.ลจ. 3/65) 
 
          1. ให้ใช้กระดาษขนาด เอ.4 และจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Excel ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 พอยท ์ใน
การพิมพ์เท่านั้น 
           2. พิมพ์บัญชีแสดงคุณสมบัติโดยแยกพิมพ์ตามชั้นตรา และเรียงลำดับชื่อเช่นเดียวกับบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ.2/65) 

     2.1 ตารางช่อง (1) ลำดับ ต้องพิมพ์ลำดับให้ตรงตามบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(แบบ กทม.ลจ.2/65) ตั้งแต่ลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้ายในแต่ละชั้นตรา  

     2.2 ตารางช่อง (2) ชื่อ - ชื่อสกุล  ต้องพิมพ์ชื่อ - ชื่อสกุล ให้ตรงตามบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ.2/65) และพิมพ์ยศหรือคำนำหน้านามเต็มไว้หน้าชื่อตัว เช่น ว่าที่ร้อยตรี นาย 
นาง นางสาว  

           1) กรณีมียศให้พิมพ์ชื่อยศห่างจากชื่อตัว 1 เคาะ เช่น ว่าที่ร้อยตรี เก่งกล้า  สามารถ  
           2) กรณีไม่มียศให้พิมพ์คำนำหน้านามติดกับชื่อตัวไม่ต้องเคาะ เช่น นายเก่งกล้า  สามารถ 
           3) สำหรับชื่อตัวให้พิมพ์ห่างจากชื่อสกุล 2 เคาะ เช่น ว่าที่ร้อยตรี เก่งกล้า  สามารถ หรือ              

นายเก่งกล้า  สามารถ 
     2.3  ตารางช่อง (3) ตำแหน่ง ให้พิมพ์ดังนี้ 

                      1) ระดับ (ปัจจุบัน) ให้พิมพ์ระดับตำแหน่งปัจจุบันขณะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่น    
ช 2, ส 2 
                      2) ตั้งแต่ วัน เดือน ปี ให้พิมพ์ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันตามข้อ 1) 
เช่น ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ให้ระบุว่า “1 เม.ย. 2553” หรือ
ปรับระดับชั้นเมื่อ 28 กันยายน 2560 ให้ระบุ “ 28 ก.ย. 2560” หรือระบุวันที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง 
             3) เงินเดือน (ปัจจุบัน) ให้พิมพ์อัตราค่าจ้างปัจจุบันขณะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
(เงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2564) 

     2.4 ตารางช่อง (4) ตำแหน่งและกลุ่มงาน ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ขณะขอพระราชทานเครื่องราชฯ และ
อดีตเฉพาะปีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ และระบุลำดับที่ของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กทม.   ว่าด้วย
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดและสูงสุดของลูกจ้าง  กำหนดไว้ใน (.....) ด้วย ตามตารางเปรียบเทียบตำแหน่งของ
ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตำแหน่งตามระบบเดิมเทียบกับ
ตำแหน่งตามระบบใหม่)  

            1) กรณีตำแหน่งขณะขอพระราชทาน หรือในปีที่ได้รับพระราชทานเป็นตำแหน่งตามระบบใหม่ เช่น 
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส 1 ในช่องกลุ่มงานและตำแหน่งให้ระบุ ดังนี้ 

                    - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
                      กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 1 (26)  
           2) กรณีตำแหน่งในปีที ่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นตำแหน่งตามระบบเดิม เช่น 

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ในช่องกลุ่มงานและตำแหน่งให้ระบุ ดังนี้ 
                   - พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 
            หมวดฝีมือ (5) 
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     2.5 ตารางช่อง (5) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้พิมพ์ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานแล้ว
และท่ีขอครั้งนี้ให้ลงอักษรชื่อย่อและวัน เดือน ปี ที่ได้รับ (จากชั้นสูงไปชั้นรอง) ดังนี้ 
                    1) ที่ได้รับ (จากชั้นสูงไปชั้นรอง) ให้พิมพ์ชื่อย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับพระราชทานแล้ว  โดย
ให้ชั้นที่สูงกว่าอยู่ด้านบนและชั้นรองอยู่ด้านล่าง ดังนี้ จ.ช., จ.ม., บ.ช., และ บ.ม. ตามลำดับ 
                      2) วัน เดือน ปี (ที่ได้รับพระราชทาน) ให้พิมพ์ ว.ด.ป. ที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์            
ในแต่ละชั้นตรา ข้อ 1)  
                      3) ขอครั้งนี้ ให้พิมพ์ชื่อย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทานในปีปัจจุบัน 

     2.6 ตารางช่อง (6) หมายเหตุ  
            ให้พิมพ์ว่าเดิมดำรงตำแหน่งในหมวดใด ตามข้อบังคับ กทม. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุด
และสูงสุดของลูกจ้างก่อนที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเป็นกลุ่มงาน (ชื่อตำแหน่งตามระบบเดิม เช่น ตำแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ ให้ระบุว่า “เดิมดำรงตำแหน่งในหมวดฝีมือ”) หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ (ถ้ามี) 
เช่น เปลี่ยนชื่อตัว  ให้ระบุว่า ชื่อตัวเดิม “......” หรือ ชื่อสกุลเดิม “.....” ทุกชื่อตัว - ชื่อสกุล ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
          3. ให้เจ้าหน้าทีท่ีผู่้รับผิดชอบตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไปลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่าง
ทุกหน้า บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำหน่วยงานหน้าสุดท้ายของแต่ละ ชั้นตราจะต้องพิมพ์ข้อความว่า“ขอรับรองว่า
รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2564 
และให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรองผู้มีคุณสมบัติในฐานะผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

4. ให้หน่วยงานจัดส่งบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำหน่วยงาน (แบบ กทม.ลจ. 3/65) ดังนี้ 
    4.1 หน่วยงานระดับสำนัก จำนวน 4 ชุด แยกเป็นหัวหน้าหน่วยงานลงนามผู้เสนอขอพระราชทาน จำนวน 2 

ชุด และสำหรับปลัดกรุงเทพมหานครลงนามผู้เสนอขอพระราชทาน จำนวน 2 ชุด 
    4.2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในนามของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด 

5. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป ลงชื่อรับรองถูกต้องด้านขวาทุกแผ่น 
ในกรณีท่ีมีหลายแผ่น และในกรณีท่ีมี 1 แผ่น ให้ลงชื่อรับรองถูกต้องด้านซ้าย 

หมายเหตุ : เอกสารในข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับทุกชุด ไม่ใช้สำเนา และให้เขียนเลขที่บัตรประชาชน
ด้วย ดินสอ ต่อท้ายชื่อตัว-ชื่อสกุลของลูกจ้างประจำ ในช่อง (2) ทุกราย จำนวน 1 ชุด  

 
 



คำอธิบายการจัดพิมพ์บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ. 4/65) 
 
         1. ให้ใช้กระดาษขนาด เอ.4 และจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Excel ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 พอยท์ ใน
การพิมพ์เท่านั้น 
          2. ให้เรียงลำดับผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกกรณีจากชั้นตราสูงสุดลงไป  
         3. ให้ระบุระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร   
โดยนำคะแนนผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำมาเทียบระดับผลการประเมินตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบและรับรองผู้ที่สมควรเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดระดับผลการประเมินออกเป็น  
5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 
ดีเด่น คะแนนร้อยละ 90 - 100 
ดีมาก คะแนนร้อยละ 80 - 89 

ดี คะแนนร้อยละ 70 - 79 
พอใช้ คะแนนร้อยละ 60 - 69 

ต้องปรับปรุง คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

4. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองถูกต้องกำกับไว้มุมขวาล่าง 
5. ให้หน่วยงานจัดส่งบัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ. 4/65) ดังนี้ 

   5.1 หน่วยงานระดับสำนัก จำนวน 2 ชุด  
   5.2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร          
ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในนามของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด  

 
หมายเหตุ : เอกสารในข้อ 5.1 และ 5.2 ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับทุกชุด ไม่ใช้สำเนา 

 

 
 

  



 

 
 
 
 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

****************** 

 

 
 



คำอธิบายการจัดพิมพ์บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ. 1/65)  
 
         1. ให้ใช้กระดาษขนาด เอ.4 และจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Excel ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 พอยท์ ใน
การพิมพ์เท่านั้น 
          2. ในช่อง (2) ที่ระบุว่า สำนัก/สำนักงานเขต ให้พิมพ์ชื่อสำนักหรือสำนักงานเขตที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดโดยไม่ต้องระบุรายละเอียดในระดับส่วนราชการ สำหรับส่วนราชการในสังกัด
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้พิมพ์ชื่อส่วนราชการก่อน แล้วตามด้วยสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานการ
เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
         3. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองถูกต้องกำกับไว้มุมขวาล่างของบัญชี
ชั้นตรา 
          4. ให้หน่วยงานจัดสง่บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ กทม.ลจ. 1/65) ดังนี้ 

   4.1 หน่วยงานระดับสำนัก จำนวน 4 ชุด  
   4.2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร          
ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในนามของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด  

 
หมายเหตุ : เอกสารในข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับทุกชุด ไม่ใช้สำเนา 
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