


แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2563 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ที่
ขอพระรำชทำนฯ 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลำกำรเลื่อนช้ันตรำ หมำยเหตุ  

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 
1. 
 

ประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงำน 
   

 
บ.ม. 

 

 
จ.ช. 

 

 
1. เริม่ต้นขอพระรำชทำน บ.ม. 
2. ไดร้ับเงินเดือนต่ ำกว่ำข้ันต่ ำของระดับ ช ำนำญงำน 
(10,190 บำท) และด ำรงต ำแหนง่มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี บริบรูณ์ ขอ บ.ช. 
3. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับช ำนำญงำน 
(10,190 บำท) ขอ จ.ม. 
4. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับช ำนำญงำน 
(10,190 บำท) และด ำรงต ำแหนง่มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี บริบรูณ์ ขอ จ.ช. 

 
๑. ต้องมีระยะเวลำ      
รับรำชกำรติดต่อกัน
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร
จนถึงวันก่อนวันพระ
รำชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษำของปีท่ีจะ
ขอพระรำชทำนไม่
น้อยกว่ำ 60 วัน (นับ
ถึงวันท่ี 28 พ.ค.63) 

2. ล ำดับที่ 7 และ 
10 กำรขอกรณีปีท่ี
เกษียณอำยรุำชกำร 
ขอพระรำชทำนสูงขึ้น
ได้อีก ๑ ช้ันตรำ     
แต่ไมเ่กิน ป.ช. ให้ขอ
ปีท่ีติดกันได ้

3. กรณีขอพระรำชทำน   
เป็นครั้งแรก ให้กรอก 
วัน/เดือน/ปี ท่ีเริ่ม  
รับรำชกำร ในช่อง
หมำยเหตุ (ถ้ำไม่กรอก
จะไมไ่ด้รบักำรพิจำรณำ) 

2. ระดับช ำนำญงำน 
 

ต.ม. ต.ช. 1. เริม่ขอพระรำชทำน ต.ม. 
2. ด ำรงต ำแหน่ง ระดับช ำนำญงำน หรือ 
เคยด ำรงต ำแหน่ง ระดับ 5 และ ช ำนำญงำน รวมกัน  
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ขอ ต.ช. 

3. ระดับอำวุโส 
 

ท.ม. ท.ช. 1. เริม่ขอพระรำชทำน ท.ม. 
2. ด ำรงต ำแหน่ง ระดับอำวุโส หรอืเคยด ำรงต ำแหน่ง
ระดับ 7 และ อำวุโส รวมกันไม่นอ้ยกว่ำ 5 ปบีริบูรณ์ 
ขอ ท.ช. 

 
4. 

ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติกำร 

 
ต.ม. 

 
- 

 

5. ระดับช ำนำญกำร 
 

ต.ช. ท.ช. 1. เริม่ขอพระรำชทำน ต.ช 
2. รับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำของ ระดับช ำนำญกำร
พิเศษ (22,140 บำท) ขอ ท.ม. 
3. รับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับช ำนำญกำร
พิเศษ (22,140 บำท) มำแล้ว ไมน่้อยกว่ำ 5 ปีบริบูรณ์ 
หรือเคยด ำรงต ำแหน่ง ระดับ 7 และ ช ำนำญกำร รวมกัน
มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบรบิูรณ์ ขอ ท.ช. 

6. ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ท.ม. 
 

ท.ช. 1. เริม่ขอพระรำชทำน ท.ม. 
2. รับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับช ำนำญกำร
พิเศษ (22,140 บำท) มำแล้วไมน่้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ 
หรือเคยด ำรงต ำแหน่ง ระดับ 7 หรือช ำนำญกำร หรือ 
ระดับ 8 หรือช ำนำญกำรพิเศษ รวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

7. ระดับเชี่ยวชำญ 
 

- ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีท่ีเกษียณอำยรุำชกำรขอพระรำชทำนสูงขึ้นได้อีก 
๑ ช้ันตรำ แตไ่ม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี ลำออก 
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ล ำดับ ต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ที่
ขอพระรำชทำนฯ 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลำกำรเลื่อนช้ันตรำ 

หมำยเหตุ  
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 
 

8. 

ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  
และบริหารท้องถิ่น 
ระดับต้น 
 

 
 

ต.ช. 

 
 

ท.ช. 

 
 
1. เริม่ขอพระรำชทำน ต.ช. 
2.รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำข้ันต่ ำของ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(22,140 บำท) ขอ ท.ม  
3. รับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(22,140 บำท) มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบริบูรณ์ หรือเคย
ด ำรงต ำแหน่ง ระดับ 7 หรือช ำนำญกำร หรือระดับต้น 
รวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 

9. ระดับกลำง 
 

ท.ม. 
 

ป.ม. 1. เริม่ขอพระรำชทำน ท.ม. 
2. รับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(22,140 บำท) มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบริบูรณ์ หรือเคย
ด ำรงต ำแหน่ง ระดับ 7 หรือ ช ำนำญกำร หรือ ระดับ 8 
หรือ ช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดบักลำง รวมกันมำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
3. กรณีด ำรงต ำแหน่ง ผอ.กอง หรือปลัด อปท. ได้รับ
เงินเดือนข้ันสูงของระดับ และได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. (ในปีก่อนเกษียณหรือในปีท่ีเกษียณ) 

 

10. ระดับสูง 
 

- ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีท่ีเกษียณอำยรุำชกำรขอพระรำชทำนสูงขึ้นได้อีก 
๑ ช้ันตรำ แตไ่ม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี ลำออก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติของข้าราชการครู/พนักงานครูที่จะขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2563 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ที่

ขอพระรำชทำนฯ เงื่อนไขและระยะ 
เวลำกำรเลื่อนช้ันตรำ 

หมำยเหต ุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1. ครูผู้ช่วย 
รอง ผอ.สถำนศึกษำ คศ.1 
ครู คศ.1 

ต.ม. - รับรำชกำรครบ 5 ปี (นับถึงวันท่ี 28 
พฤษภำคม 2563) ขอ ต.ม. 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
รับราชการติดต่อกัน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม 
เข้ำรับรำชกำรจนถึงวันก่อนวัน
พระรำชพิธีเฉลมิ 
พระชนมพรรษำของปีท่ี 
จะขอพระรำชทำนไม่น้อย 
กว่ำ ๖๐ วัน (นับถึงวันท่ี 28 
พฤษภำคม 2563) 

2. กรณีขอพระรำชทำน  
เครื่องรำชฯ เป็นครั้งแรก ให้
กรอก วัน/เดือน/ปี ท่ีเริ่มรับ
รำชกำร ในช่องหมายเหตุ
(ตรวจสอบว่ำรับรำชกำรมำไม่
น้อยกว่ำ 5 ป ีถ้าไม่กรอกจะ
ไม่ได้รับการพิจารณา) 

3. ขอในปีก่อนเกษียณหรือ   
ปีท่ีเกษียณเป็นกรณีพเิศษ   
ให้ระบุ ว/ด/ป ท่ีเกษียณ     
ในช่องหมายเหตุ 
 

2. ผอ.สถำนศึกษำ คศ.2 
รอง ผอ.สถำนศึกษำ คศ.2 
ครู คศ.2 
ศึกษำนิเทศก์ คศ.2 

ต.ช. ท.ช. 1. เงินเดือนไม่ถึง 22,140 บำท        
ขอช้ัน ต.ช. 
2. เงินเดือนไม่น้อยกว่ำ 22,140 บำท 
ขอช้ัน ท.ม. 
3. ไดร้ับเงินเดือน 5 ปีย้อนหลัง (ณ วันท่ี   
1 เม.ย.58)  ไม่น้อยกว่ำ 22,140 บำท 
ขอช้ัน ท.ช. 

3. ผอ.สถำนศึกษำ คศ.3 
รอง ผอ.สถำนศึกษำ คศ.3 
ครู คศ.3 
ศึกษำนิเทศก์ คศ.3 

ท.ช. ป.ม. 1. ขอช้ัน ท.ช. 
2. ผอ.สถำนศึกษำ ไดร้ับเงินเดือนข้ันสูง
ของระดับ และเคยได้ ท.ช. มำแลว้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. (ปีที่เกษียณ) 

4. ผอ.สถำนศึกษำ คศ.4 
รอง ผอ.สถำนศึกษำ คศ.4 
ครู คศ.4 
ศึกษำนิเทศก์ คศ.4 

- ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีท่ีเกษียณอำยรุำชกำรให้ขอสูงข้ึน 
อีก ๑ ช้ันตรำ แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี 
ลำออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติของลกูจ้างประจ าทีจ่ะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2563 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ 
ที่ขอพระรำชทำนฯ เงื่อนไขและระยะ 

เวลำกำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
1. ลูกจ้ำงประจ ำซึ่งไดค้่ำจ้ำงไม่ถึง

ขั้นต่ ำของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับ 3  (15,050 บำท) 

บ.ม. จ.ม. 1. เริม่ขอช้ัน บ.ม. 
2. ไดร้ับชั้น บ.ม. ไม่น้อยกว่ำ 5 ปบีริบูรณ์ 
ขอช้ัน บ.ช. 
3. ไดร้ับชั้น บ.ช. ไม่น้อยกว่ำ 5 ปบีริบูรณ์ 
ขอช้ัน จ.ม. 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
รับราชการติดต่อกัน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี 
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม 
เข้ำรับรำชกำรจนถึงวันก่อน
วันพระรำชพิธีเฉลมิ 
พระชนมพรรษำของปีท่ี 
จะขอพระรำชทำนไม่น้อย 
กว่ำ ๖๐ วัน (นับถึงวันท่ี 28 
พฤษภำคม 2563 หรือต้อง
รับราชการก่อนวันที่ 28 
พฤษภาคม 2555) 
 
2. กรณีขอพระรำชทำน  
เครื่องรำชฯ เป็นครั้งแรก ให้
กรอก วัน/เดือน/ปี ท่ีเริ่มรับ
รำชกำร ในช่องหมายเหตุ
(ตรวจสอบว่ำรับรำชกำรมำ
ไม่น้อยกว่ำ 8 ปี ถ้าไมก่รอก
จะไม่ได้รับการพิจารณา) 
 
 

2. ลูกจ้ำงประจ ำซึ่งไดค้่ำจ้ำงตั้งแต่
อัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำของ
ข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับ 3     
( ขั้น 15,050 บำท)  แตไ่ม่ถึง
ขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือน
ข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับ 6 

บ.ช. จ.ช. 1. เริม่ขอช้ัน บ.ช. 
2. ไดร้ับชั้น บ.ช. ไม่น้อยกว่ำ 5 ปบีริบูรณ์ 
ขอช้ัน จ.ม. 
3. ไดร้ับชั้น จ.ม. ไม่น้อยกว่ำ 5 ปบีริบูรณ์ 
ขอช้ัน จ.ช. 

ประเภทของลูกจ้างประจ าท่ีมีคณุสมบัติขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำ ประเภทหมวดฝีมือ หรือ 
หมวดฝมีือพิเศษ (ระดับกลำง) หรอืหมวดฝมีือพิเศษ (ระดับสงู) หรือประเภทที่มีชื่อและลักษณะงำนเหมือนข้ำรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2563 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ที่

ขอพระรำชทำนฯ 
เงื่อนไขและระยะ 

เวลำกำรเลื่อนช้ันตรำ หมำยเหต ุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1. นำยก อบจ. ต.ม. ป.ม. ต.ม.-ท.ม. ทุกปี ,ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นป ี กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 

เลขำนุกำรนำยก อบจ. 
และที่ปรึกษำนำยก 
อบจ. หลำยคน ให้
พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่มี
ผลงำนดเีด่น เพียง
ต ำแหน่งละ 1 คน 

2. รองนำยก อบจ. จ.ช. ท.ม. 1. เริม่ขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
2. ขอเลื่อนช้ันตรำ 
    2.1 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ    
หลำยต ำแหน่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกวำ่ 3 ปี 
    2.2 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ   
หลำยต ำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

3. ประธำนสภำ อบจ. ต.ม. ท.ช. 
4. รองประธำนสภำ อบจ. จ.ช. ท.ม. 
5. สมำชิกสภำ อบจ. จ.ม. ท.ม. 
6. เลขำนุกำรนำยก อบจ. บ.ม. จ.ช. 
7. ที่ปรึกษำนำยก อบจ. บ.ม. จ.ม. 

เทศบาลนคร 
1. นำยกเทศมนตรีนคร ต.ม. ป.ม. ต.ม.-ท.ม. ทุกปี ,ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นป ี กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 

เลขำนุกำรนำยก 
เทศมนตร ีและทีป่รึกษำ
นำยกเทศมนตรี หลำยคน        
ให้พิจำรณำคดัเลือก    
ผู้ที่มีผลงำนดีเด่นเพียง
ต ำแหน่งละ 1 คน 

2. รองนำยกเทศมนตรีนคร จ.ช. ท.ม. 1. เริม่ขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
2. ขอเลื่อนช้ันตรำ 
    2.1 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ    
หลำยต ำแหน่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกวำ่ 3 ปี 
    2.2 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ   
หลำยต ำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

3. ประธำนสภำเทศบำลนคร ต.ม. ท.ช. 
4. รองประธำนสภำเทศบำลนคร จ.ช. ท.ม. 
5. สมำชิกสภำเทศบำลนคร จ.ม. ท.ม. 
6. เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีนคร บ.ม. จ.ช. 
7. ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีนคร บ.ม. จ.ม. 

เทศบาลเมือง 
1. นำยกเทศมนตรีเมือง จ.ช. ท.ช. 1. เริม่ขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 

2. ขอเลื่อนช้ันตรำ 
    2.1 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ    
หลำยต ำแหน่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกวำ่ 3 ปี 
    2.2 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ   
หลำยต ำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
เลขำนุกำรนำยก 
เทศมนตรี และที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี หลำยคน        
ให้พิจำรณำคดัเลือก    
ผู้ที่มีผลงำนดีเด่นเพียง
ต ำแหน่งละ 1 คน 

2. รองนำยกเทศมนตรีเมือง จ.ม. ต.ช. 
3. ประธำนสภำเทศบำลเมือง จ.ช. ท.ม. 
4. รองประธำนสภำเทศบำลเมือง จ.ม. ต.ช. 
5. สมำชิกสภำเทศบำลเมือง บ.ช. ต.ช. 
6. เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรเีมือง บ.ม. จ.ม. 
7. ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีเมือง บ.ม. บ.ช. 

เทศบาลต าบล 
1. นำยกเทศมนตรีต ำบล จ.ม. ท.ม. 1. เริม่ขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 

2. ขอเลื่อนช้ันตรำ 
    2.1 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ    
หลำยต ำแหน่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกวำ่ 3 ปี 
    2.2 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ   
หลำยต ำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
เลขำนุกำรนำยก 
เทศมนตรี และที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี หลำยคน        
ให้พิจำรณำคดัเลือก    
ผู้ที่มีผลงำนดีเด่นเพียง
ต ำแหน่งละ 1 คน 

2. รองนำยกเทศมนตรีต ำบล บ.ช. ต.ม. 
3. ประธำนสภำเทศบำลต ำบล จ.ม. ต.ช. 
4. รองประธำนสภำเทศบำลต ำบล บ.ช. ต.ม. 
5. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล บ.ม. ต.ม. 
6. เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรตี ำบล บ.ม. บ.ช. 
7. ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบล บ.ม. บ.ช. 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
1. นำยก อบต. ร.ท.ช. จ.ช. 1. เริม่ขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 

2. ขอเลื่อนช้ันตรำ 
    2.1 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ    
หลำยต ำแหน่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกวำ่ 3 ปี 
    2.2 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือ   
หลำยต ำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
เลขำนุกำรนำยก อบต. 
และเลขำนุกำรสภำ 
อบต. หลำยคน ให้
พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่มี
ผลงำนดเีด่นเพียง
ต ำแหน่งละ 1 คน 

2. รองนำยก อบต. ร.ท.ม. จ.ม. 
3. ประธำนสภำ อบต. ร.ท.ช. จ.ม. 
4. รองประธำนสภำ อบต. ร.ท.ม. จ.ม. 
5. สมำชิกสภำ อบต. ร.ง.ช. บ.ช. 
6. เลขำนุกำรนำยก อบต. ร.ง.ช. บ.ม. 
7. เลขำนุกำรสภำ อบต. ร.ง.ม. บ.ม. 

- ๒ - 



ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ที่

ขอพระรำชทำนฯ 
เงื่อนไขและระยะ 

เวลำกำรเลื่อนช้ันตรำ หมำยเหต ุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

เมืองพัทยา 
1. นำยกเมืองพัทยำ ต.ม. ป.ม. ต.ม.-ท.ม. ทุกปี ,ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นปี กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 

เลขำนุกำรนำยกเมือง
พัทยำ,ผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำยกเมืองพัทยำ,       
ที่ปรึกษำนำยกเมือง
พัทยำ,เลขำนุกำร
ประธำนสภำเมืองพัทยำ,
ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำน 
สภำเมืองพัทยำ หลำยคน 
ให้พิจำรณำคดัเลือกผู้ที่
มีผลงำนดีเด่นเพียง
ต ำแหน่งละ 1 คน 

2. รองนำยกเมืองพัทยำ จ.ช. ท.ม. 1. เริม่ขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
1. เริม่ขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
2. ขอเลื่อนช้ันตรำ 
    2.1 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
หรือหลำยต ำแหน่งต่อเนื่อง ไม่น้อย
กว่ำ 3 ป ี
    2.2 ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
หรือหลำยต ำแหน่งไม่ต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่ำ 5 ป ี

3. ประธำนท่ีปรึกษำนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ม. 
4. ที่ปรึกษำนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. บ.ช. 
5. ประธำนสภำเมืองพัทยำ ต.ม. ท.ช. 
6. รองประธำนสภำเมืองพัทยำ จ.ช. ท.ม. 
7. สมำชิกสภำเมืองพัทยำ จ.ม. ท.ม. 
8. เลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ช. 
9. ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ม. 

10. เลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ช. 
11. ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ม. 

 
หมายเหตุ  1. ทุกต ำแหน่งต้องขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ในช้ันเริ่มต้นของแต่ละต ำแหน่ง ไม่สามารถขอข้ามชั้นตราได้ 
              2. กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ในช้ันตรำที่สูงข้ึน จะต้องขอเรียงตำมล ำดับช้ันเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ  
                  แต่ละต ำแหน่ง และขอเกินกว่าชั้นที่ก าหนดไม่ได้ 
              3. กำรนับระยะเวลำได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กรณีขอช้ันตรำที่สูงข้ึน ใหน้ับตั้งแต่วันท่ีไดร้ับพระรำชทำน 
                  เครื่องรำชฯ  ช้ันนั้นๆ (5 ธันวำคม ......หรือ 28 กรกฎำคม 2560) จนถึงวันท่ี 28 กรกฎำคม 2563 
   4. กำรนับระยะเวลำส ำหรับกำรขอพระรำชทำนครั้งแรก ให้นับต้ังแต่วันด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ า สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563 

............................ 
 
1. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

1.1 เริ่มขอพระรำชทำนฯ จะต้องรับรำชกำรมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่บรรจุ จนถึงวันที่ 
28 พฤษภำคม 2563 (บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 28 พฤษภำคม 2558) 

1.2 หำกผู้ขอพระรำชทำนฯ มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่รอบที่ 1/2558 จนถึง      
รอบที่ 2/2562) ระดับพอใช้ หรือ ต้องปรับปรุง ให้ระบุในช่องหมำยเหตุของผู้ขอพระรำชทำนฯ เช่น 
“ระดับพอใช้ รอบที่ 1/2558” , “ระดับต้องปรับปรุง รอบที่ 2/2561” หำกมีผลกำรประเมิน       
ไม่ต่ ำกว่ำ “ระดับดี” ให้ระบวุ่ำ “ผลการประเมินผ่านเกณฑ์” 

1.3 ผู้ที่ถกูกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินคดีอำญำ ให้ระบุในช่องหมำยเหตุ 
1.4 ผู้ที่ขอพระรำชทำนเครื่องรำชฯ ชั้นช้ำงเผือก จะต้องรำยละเอียดในช่อง “หมำยเหตุ” ดังนี้ 

- ขอชั้น ท.ช. กรอก ว/ด/ป ที่เริ่มเป็นระดับ 7 หรือขั้นเงินเดือน รอบ 1/2558 (มำกกว่ำ 22,140 บำท) 
          - ระดับช ำนำญงำน ขอชั้น ต.ช. จะต้องกรอก วัน เดือน ปี ที่เริ่มด ำรงต ำแหน่งใน ระดับ 5 
          - ระดับปฏิบัติงำน ขอชั้น จ.ช. จะต้องกรอก วัน เดือน ปี ที่เริ่มรับรำชกำร (ครบ 10 ปี) 
    1.5 กรณีผู้ที่เสนอขอพระรำชทำนฯ ในปี 2563 และขอพระรำชทำนฯ ในปี 2561 ไว้แล้ว ให้ระบุในช่อง                
หมำยเหตุตำมแบบ ขร.4 ว่ำขอชั้นตรำใดในปี 2561  
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2.1  เริ่มขอพระรำชทำนฯ ต้องด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งหรือหลำยต ำแหน่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 ปี     
(นับถึง 28 พ.ค.63) หำกไม่ต่อเนื่องจะต้องด ำรงต ำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และให้ขอเริ่มต้น       
ในชั้นตรำที่ก ำหนดตำมหลักเกณฑ ์ไม่สำมำรถขอข้ำมชั้นตรำได้ 

2.2  ขอพระรำชทำนฯ ชั้นตรำที่สูงขึ้น 
 2.2.1 ต้องด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือหลำยต ำแหน่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  
 2.2.2 ต้องด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง หรือหลำยต ำแหน่งไม่ต่อเนื่อง รวมกันไม่น้อยกว่ำ 5 ป ี

2.3  ให้กรอกต ำแหน่งปัจจุบัน และระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งในบรรทัดแรกของช่องประวัติกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 แล้วจึงกรอกต ำแหน่งและระยะเวลำที่เคยด ำรงต ำแหน่งก่อนหน้ำนี้ในบรรทัดถัดไป 

2.4  กรณีต ำแหน่งผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำของเทศบำล ให้กรอกด้วยว่ำด ำรงต ำแหน่งของเทศบำลต ำบล   
 หรือเทศบำลเมือง หรือเทศบำลนคร เนื่องจำกแตล่ะประเภทมีหลักเกณฑ์ในกำรขอพระรำชทำนฯ ต่ำงกัน 

     2.5 กรณทีี่ได้รับพระรำชทำนฯ หลำยชั้นตรำ ให้ระบุชั้นตรำเครื่องรำชฯ ที่ได้รับแล้วที่สูงสุดเพียงชั้นเดียว 
3. ลูกจ้างประจ า 
     3.1 เริ่มขอพระรำชทำนฯ จะต้องปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปีบริบูรณ์ (จ้ำงก่อนวันที่ 28 พฤษภำคม 2555) 
     3.2 ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำหมวดฝีมือ/ฝีมือพิเศษระดับต้น/ฝีมือพิเศษระดับกลำง และหมวดอื่นๆ ที่มีชื่อ 
           เหมือนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรเท่ำนั้น 
     3.3 ขอพระรำชทำนฯ ชั้นที่สูงขึ้น จะต้องได้รับเครื่องรำชฯ ชั้นก่อนหน้ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
     3.4 ในช่องวันที่เริ่มบรรจุ ให้กรอกวันที่มีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนไม่ใช่วันที่มีกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง 
     3.5 กรณี มีผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่รอบที่ 1/2558 จนถึงรอบที่ 2/2562) ระดับ
พอใช้ หรือ ต้องปรับปรุง ให้ระบุในช่องหมำยเหตุของผู้ขอพระรำชทำนฯ เช่น “ระดับพอใช้ รอบท่ี 1/2558” , 
“ระดับต้องปรับปรุง รอบท่ี 2/2561” หำกมีผลกำรประเมิน   ไม่ต่ ำกว่ำ “ระดับดี” ให้ระบุว่ำ “ผลกำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์” 3.7 ผู้ขอพระรำชทำนฯ ที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินคดีอำญำ ให้ระบุใน
ช่องหมำยเหตุ  



 การด าเนินการของจังหวัดในการจัดท าเอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

1. กำรใช้แบบค ำขอพระรำชทำนฯ ประจ ำปี 2563 
    1.1 ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ใช้แบบ ขร.4 
    1.2 ผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่น ใช้แบบ ทถ.3 
    1.3 ลูกจ้ำงประจ ำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แบบ ลจ.3 
2. จังหวัดรวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระรำชทำนฯ ด้วยควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และจัดพิมพ์
บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ด้วยโปรแกรม excel โดยแยกออกเป็น 
    2.1 ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พิมพ์แยกแต่ละชั้นตรำ โดยเริ่มจำกบุรุษต่อด้วยสตรี (ไม่ต้องเรียงล ำดับอักษร) 
    2.2 ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้พิมพ์แยกออกเป็นของ อบจ. เทศบำล และ อบต. โดยแยก  
แต่ละชั้นตรำ เริ่มจำกบุรุษต่อด้วยสตรี (ไม่ต้องเรียงล ำดับอักษร) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของเทศบำลให้พิมพ์  
ทั้งชื่อต ำแหน่งและประเภทของเทศบำลด้วย เช่น นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร หรือสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
เนื่องจำกเทศบำลแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอพระรำชทำนฯ ที่ต่ำงกัน 
    2.3 ลูกจ้ำงประจ ำ พิมพ์แยกแต่ละชั้นตรำ โดยเริ่มจำกบุรุษต่อด้วยสตรี (ไม่ต้องเรียงล ำดับอักษร) 
3. จังหวัดจัดท ำบัญชีสรุปกำรขอพระรำชทำนฯ ตำมแบบที่แนบมำพร้อมนี้ 
4. ในกำรลงนำมของผู้เสนอขอพระรำชทำนฯ ขอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ลงนำมด้วยตนเอง (เนื่องจำกได้รับ
กำรแนะน ำเป็นกำรภำยในจำกกองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์) หำกเป็นรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะต้อง  
ลงนำมในฐำนะ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรักษำรำชกำรแทน 
5. ข้อควรระวังในกำรจัดท ำบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ 
    5.1 ตรวจสอบค ำน ำหน้ำนำม ตัวสะกดชื่อและนำมสกุล ให้ถูกต้อง เนื่องจำกเมื่อประกำศรำยชื่อผู้ที่ได้รับ 
พระรำชทำนเครื่องรำชฯ ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว จะมีควำมยุ่งยำกในกำรขอแก้ไข และกรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ
หรือนำมสกุล ไม่ตรงกับชื่อในประกำศรำชกิจจำนุเบกษำที่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชฯ ชั้นตรำก่อนหน้ำนี้  
ให้ระบชุื่อ-นำมสกุลเดิมในช่อง “หมำยเหตุ”  
    5.2 กรณีผู้ขอพระรำชทำนเครื่องรำชฯ ที่มียศทำงทหำรหรือต ำรวจ ให้พิมพ์ชื่อเต็มของยศ ไม่ใช้อักษรย่อ     
ในกำรกรอก เช่น สิบต ำรวจตรี,ว่ำที่ร้อยตรี ฯ 
6. ให้ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร และผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ ในรอบ 5 ปี        
ที่ผ่ำนมำ (ประจ ำปี 2558 - 2562) กรณีมีผลกำรประเมิน ระดับพอใช้ หรือ ระดับต้องปรับปรุง ให้ระบุ       
ในช่องหมำยของผู้ขอพระรำชทำนฯ เช่น “ระดับพอใช้ รอบที่ 1/2558” , “ระดับต้องปรับปรุง รอบที่ 
2/2562” กรณีท่ีไม่มีผลกำรประเมิน ระดับพอใช้ หรือ ระดับต้องปรับปรุง ให้ระบุ “ผ่ำนกำรประเมิน” 
7. ตรวจสอบผู้ขอพระรำชทำนฯ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างด าเนินคดีอาญา  ให้ระบุ       
ในช่องหมำยเหตุของผู้ขอพระรำชทำนฯ พร้อมแนบหลักฐำนหรือเอกสำรประกอบ 
8. เมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วให้บันทึกข้อมูลดังกล่ำวลงในแผ่นซีดี และจัดส่งถึงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ภำยในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 หำกเลยก ำหนดเวลำอำจไม่ได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำน และ ขอให้ส่ง
ข้อมูลดังกล่ำวที่ e-mail insignia_dla@hotmail.com หรือ Pilaiwan_mam@hotmail.com  เพ่ือเป็นกำร
ประสำนกำรปฏิบัติอีกทำงหนึ่ง 
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