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งานการเจ้าหน้าที่์์สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลงิม

คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณประจําปี ๒๕๕๘
ของเทศบาลตําบลงิม
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ
พระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน โดยการ พิจารณาเสนอขอ
พระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบาเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ดังนั้น ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่า บุคคล
นั้นได้กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดควรได้รับพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์โดยมิใช่พิจารณาเพียงแต่ตาแหน่ง ระดับ หรือ ครบกาหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพือ่ ให้บุคคลที่ได้รับ พระราชทานมีความภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้ เครื่องราชอิสริยาภรณเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย
รัฐบาลจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีซึ่งประกอบด้วย
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
๔. เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
คุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว
ได้ตามทีก่ ฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้องกาหนด แล้วจัดทารายชื่อรวมทัง้ คุณสมบัติส่งให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กาหนด สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลงิม ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี ๒๕๕๘ และจะต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่ระเบียบฯ กาหนด ประกอบกับเป็นเรื่องที่
สามารถจะดาเนินการล่วงหน้าได้ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี ๒๕๕๘
ของเทศบาลตาบลงิม ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ เสร็จตามเวลาที่ระเบียบกาหนด จึงจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี ๒๕๕๘ ขึ้นมา โดยได้รวบรวมหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละตระกูล ดังต่อไปนี้
ก. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็ นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเป็ นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
๑. คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๑.๒ เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
๑.๓ เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องโทษ จาคุกโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

-๒๑.๔ หากเป็นลูกจ้างประจา ต้องเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ แต่ไม่หมายความถึงลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน และ เป็นลูกจ้างประจาทีมีชื่อ
และลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจาทีม่ ีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ
๒. หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๑ ให้เริ่มจากขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลาดับจากชั้นล่างสุด (ชั้นที่ ๗) จนถึง
ชั้นสูงสุดตามลาดับ โดยให้พิจารณาถึงตาแหน่ง ระดับ และความดีความชอบของผู้ขอพระราชทานฯ ดังต่อไปนี้
์์์เครื่เครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็ นที่เชิดชูยงิ่ ช้างเผือก
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ชั้นตากว่าสายสะพาย
ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)
์์์เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ชั้นตากว่าสายสะพาย
ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)
๒.๒ ขอพระราชทานในปี ติดกันไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ในบัญชีท้ายระเบียบที่ต่างบัญชีกัน
(๒) เป็นการขอพระราชทานตามที่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้ หรือ
(๓) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือปฏิบัติ หน้าที่ฝ่าอันตราย
หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสาคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชน หรือ
คิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็นผลสาเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็น
เด่นชัดว่าได้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร
๒.๓ ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราก่อนครบเงื่อนไขและกาหนดระยะเวลาที่กาหนดตาม ข้อ ๒.๗ ไม่ได้
เว้นแต่เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบดีเด่น ตามข้อ ๒.๒ (๓)

-๓๒.๔ หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปี ที่ขอพระราชทาน ให้เพิ่ม
กาหนดระยะเวลาการขอพระราชทานตามข้อ ๒.๗ เพิ่มอีก ๑ ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์
๒.๕ หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดทางวินัย อย่างร้ายแรงและถูก
ตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระทาความผิดอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวน ของพนักงานสอบสวน หรืออยู่
ระหว่างการดาเนินคดีอาญาในชั้นศาล แม้คดียังไม่ถึงทีส่ ุด (เว้นแต่ความผิด ลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถาน
เดียว) ให้แจ้งพฤติการณ์ดงั กล่าวให้ทราบด้วย โดยคณะกรรมการ อาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้
๒.๖ ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุราชการ ในปี ใด ให้มี
สิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย
๒.๗ เงื่อนไขและกาหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
(๑) ข้าราชการ
- กรณีเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ข้าราชการจะต้องมี ระยะเวลารับราชการ
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อน วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปี ทีจ่ ะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (ข้าราชการทีจ่ ะเริ่มเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑) โดยจะเริ่มขอ
พระราชทานฯ ในชั้นตราใดให้พิจารณาจากการดารงตาแหน่งและระดับ/วิทยฐานะที่ข้าราชการผู้นั้นดารงอยู่ในปีที่
ขอพระราชทานฯ และเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
ลาดับ
ระดับตาแหน่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
หมายหตุ
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มขอ
เลื่อนถึง
๑ ระดับ ๑
ร.ง.ม.
ร.ท.ช.
ขอพระราชทานได้เฉพาะ
ลาดับ ๒ - ๕ ซึง่
กรณีพิเศษเท่านั้น
กาหนดระยะเวลา
๒ ระดับ ๒
บ.ม.
บ.ช.
๑) เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. เลื่อนชั้นตรา ๕ ปี
๒) ดารงตาแหน่งระดับ ๒ หมายถึง ต้อง
ดารงตาแหน่งใน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ระดับนั้น ๆ รวม
บริบูรณ์ขอ บ.ช.
๓ ระดับ ๓ หรือ อันดับ ค.ศ.๑
จ.ม.
จ.ช.
๑) ดารงตาแหน่งระดับ ๓ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๕ ปีบริบูรณ์
ขั้น ๘,๓๔๐ – ๘,๗๔๐ บาท
หรือ ระดับ ๔ เริ่มขอ
นับถึงวันก่อนวัน
-------------------------------พระราชทาน จ.ม.
ระดับ ๔ หรือ อันดับ ค.ศ.๑
๒) ดารงตาแหน่งระดับ ๓ พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ขั้น ๘,๙๗๐–๑๐,๗๐๐ บาท
หรือ ระดับ ๔ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ขอ ของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่
จ.ช.
๔ ระดับ ๕ หรือ อันดับ ค.ศ.๑
ต.ม.
ต.ช.
๑) ดารงตาแหน่งระดับ ๕ น้อยกว่า ๖๐ วัน
ขั้น ๑๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป
หรือ ระดับ ๖ เริ่มขอ
-------------------------------พระราชทาน ต.ม.
ระดับ ๖ หรือ อันดับ ค.ศ.๑
๒) ดารงตาแหน่งระดับ ๕
ขัน้ ๑๔,๖๒๐ บาทขึ้นไป
หรือ ระดับ ๖ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ขอ
ต.ช.

-๔ลาดับ

๕

๖

ระดับตาแหน่ง

ระดับ ๗ หรือ อันดับ ค.ศ.๒
หรือ อันดับ ค.ศ. ๓
ขั้น ๑๗,๙๗๐ บาทขึ้นไป
-------------------------------ระดับ ๘ หรือ อันดับ ค.ศ.๓
ขั้น ๒๒,๐๕๐ บาทขึ้นไป
ระดับ ๘

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เริ่มขอ
ท.ม.

เลื่อนถึง
ท.ช.

-

ป.ม.

๗

ระดับ ๙ หรือ วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ

-

ม.ว.ม.

๘

ระดับ ๑๐ หรือวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ

-

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา

การเลื่อนชั้นตรา
๑) ดารงตาแหน่งระดับ ๗
หรือ ระดับ ๘ เริ่มขอ
พระราชทาน ท.ม.
๒) ดารงตาแหน่งระดับ ๗
หรือ ระดับ ๘ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๕ ปี บริบูรณ์ขอ ท.ช.
๑) ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของ
ระดับ ๘
๒) ดารงตาแหน่งบังคับบัญชา
๓) ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๔) ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะ
เกษียณอายุราชการ หรือในปี
ที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น
๑) ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๒) ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๓) ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔) ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่
ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก
๑) ให้เลื่อนชั้นตราได้
ตามลาดับทุกปีจนถึงชั้น ป.ม.
๒) ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ ปีบริบูรณ์ของ ป.ช.
๓) ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔) ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ขอ ม.ป.ช.
๕) ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตราแต่
ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณี
ลาออก

หมายหตุ

จะต้องมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วนทั้ง
๔ ข้อ

ลาดับ ๗ – ๙
การขอกรณีปีที่
เกษียณอายุ
ราชการตามข้อ
๔ หรือ ข้อ ๕
แล้วแต่กรณีให้
ขอปีติดกันได้

-๕ลาดับ

๙

ระดับตาแหน่ง

ระดับ ๑๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เริ่มขอ
-

เลื่อนถึง
ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา

การเลื่อนชั้นตรา
๑) ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ ปีบริบูรณ์ขอ ป.ช.
๒) ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓) ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ ปีบริบูรณ์ขอ ม.ป.ช.
๔) ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตราเว้น
กรณีลาออก

หมายหตุ

(๒) ลูกจ้างประจํา ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่ วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี ทีจ่ ะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (หมายถึงต้อง
ได้รับการเริ่มจ้างก่อนวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐) โดยมีกาหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ระดับตาแหน่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
หมายหตุ
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มขอ
เลื่อนถึง
๑ ลูกจ้างประจาซึ่งได้รับค่าจ้าง
บ.ม.
จ.ม.
๑) เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่า
๒) ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อย
ของข้าราชการพลเรือนระดับ
กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ขอ บ.ช.
๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่าของอัตรา
๓) ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
๕ ปีบริบูรณขอ จ.ม.
ระดับ ๖
(ขั้น ๗,๙๔๐–๑๔,๓๓๐ บาท)
๒ ลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับค่าจ้าง
บ.ช.
จ.ช.
๑) เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่า
๒) ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ของข้าราชการพลเรือนระดับ
๕ ปีบริบูรณ์ขอ จ.ม.
๖ ขึ้นไป (ขั้น ๑๔,๓๓๐ บาท
ขึ้นไป)

