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คำนำ     

 
 

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา โปรด
เกล้าฯพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน โดยการ พิจารณา
เสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพ่ือเป็นบําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูง ่ แก่ผู้ได้รับ
พระราชทาน ดังนั้น ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใดให้ พิจารณาโดย
รอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดควรได้รับ
พระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับ พระราชทานมีความภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
ได้รับพระราชทานอยางแท้จริง และเพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย  
รัฐบาลจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิงช้างเผือก ่ 2. 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิงมงกุฎไทย ่ 3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  
4. เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา  

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซ่ึงจะต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และกลั่นกรองความดีความชอบตามที่ระเบียบฯกำหนดจึงได้จัดทำคู่มือการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพนักงานส่วนตำบล เพ่ือให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดำเนิน 
ไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเสร็จตามเวลาที่ระเบียบกำหนด  
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ลำดับ ตำแหน่ง 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่

ขอพระราชทานฯ 
เงื่อนไขและระยะ 

เวลาการเลื่อนช้ันตรา หมายเหตุ  
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 
1. 
 

ประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงาน 
   

 
บ.ม. 

 

 
จ.ช. 

 

 
1. เริม่ต้นขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ไดร้ับเงินเดือนต่ำกว่าข้ันต่ำของระดับ ชำนาญงาน 
(10,190 บาท) และดำรงตำแหนง่มาแล้วไม่น้อยกว่า 
10 ปี บริบรูณ์ ขอ บ.ช. 
3. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน 
(10,190 บาท) ขอ จ.ม. 
4. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน 
(10,190 บาท) และดำรงตำแหนง่มาแล้วไม่น้อยกว่า 
10 ปี บริบรูณ์ ขอ จ.ช. 

 
๑. ต้องมีระยะเวลา      
รับราชการติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า    
๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
วันเริ่มเข้ารับราชการ
จนถึงวันก่อนวันพระ
ราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีท่ีจะ
ขอพระราชทานไม่
น้อยกว่า 60 วัน (นับ
ถึงวันท่ี 29 พ.ค.64) 

2. ลำดับที่ 7 และ 
10 การขอกรณีปีท่ี
เกษียณอายรุาชการ 
ขอพระราชทานสูงขึ้น
ได้อีก ๑ ช้ันตรา     
แต่ไมเ่กิน ป.ช. ให้ขอ
ปีท่ีติดกันได ้

3. กรณีขอพระราชทาน   
เป็นครั้งแรก ให้กรอก 
วัน/เดือน/ปี ท่ีเริ่ม  
รับราชการ ในช่อง
หมายเหตุ (ถ้าไม่กรอก
จะไมไ่ด้รบัการพิจารณา) 

2. ระดับชำนาญงาน 
 

ต.ม. ต.ช. 1. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน หรือ 
เคยดำรงตำแหน่ง ระดับ 5 และ ชำนาญงาน รวมกัน  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ขอ ต.ช. 

3. ระดับอาวุโส 
 

ท.ม. ท.ช. 1. เริม่ขอพระราชทาน ท.ม. 
2. ดำรงตำแหน่ง ระดับอาวุโส หรอืเคยดำรงตำแหน่ง
ระดับ 7 และ อาวุโส รวมกันไม่นอ้ยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
ขอ ท.ช. 

 
4. 

ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

 
ต.ม. 

 
- 

 

5. ระดับชำนาญการ 
 

ต.ช. ท.ช. 1. เริม่ขอพระราชทาน ต.ช 
2. รับเงินเดือนไมต่่ำกว่าขั้นต่ำของ ระดับชำนาญการ
พิเศษ (22,140 บาท) ขอ ท.ม. 
3. รับเงินเดือนไมต่่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการ
พิเศษ (22,140 บาท) มาแล้ว ไมน่้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
หรือเคยดำรงตำแหน่ง ระดับ 7 และ ชำนาญการ รวมกัน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบรบิูรณ์ ขอ ท.ช. 

6. ระดับชำนาญการพิเศษ ท.ม. 
 

ท.ช. 1. เริม่ขอพระราชทาน ท.ม. 
2. รับเงินเดือนไมต่่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการ
พิเศษ (22,140 บาท) มาแล้วไมน่้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ 
หรือเคยดำรงตำแหน่ง ระดับ 7 หรือชำนาญการ หรือ 
ระดับ 8 หรือชำนาญการพิเศษ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

7. ระดับเชี่ยวชาญ 
 

- ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
๑ ช้ันตรา แตไ่ม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี ลาออก 
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ลำดับ ตำแหน่ง 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่
ขอพระราชทานฯ 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ  
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 
 

8. 

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  
และบริหารท้องถิ่น 
ระดับต้น 
 

 
 

ต.ช. 

 
 

ท.ช. 

 
 
1. เริม่ขอพระราชทาน ต.ช. 
2.รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันตำ่ของ ระดับชำนาญการพิเศษ 
(22,140 บาท) ขอ ท.ม  
3. รับเงินเดือนไมต่่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ 
(22,140 บาท) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ หรือเคย
ดำรงตำแหน่ง ระดับ 7 หรือชำนาญการ หรือระดับต้น 
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 

9. ระดับกลาง 
 

ท.ม. 
 

ป.ม. 1. เริม่ขอพระราชทาน ท.ม. 
2. รับเงินเดือนไมต่่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ 
(22,140 บาท) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ หรือเคย
ดำรงตำแหน่ง ระดับ 7 หรือ ชำนาญการ หรือ ระดับ 8 
หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือ ระดบักลาง รวมกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
3. กรณีดำรงตำแหน่ง ผอ.กอง หรือปลัด อปท. ได้รับ
เงินเดือนข้ันสูงของระดับ และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. (ในปีก่อนเกษียณหรือในปีท่ีเกษียณ) 

 

10. ระดับสูง 
 

- ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
๑ ช้ันตรา แตไ่ม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี ลาออก 
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ลำดับ ตำแหน่ง 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่

ขอพระราชทานฯ เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหต ุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1. ครูผู้ช่วย 
รอง ผอ.สถานศึกษา คศ.1 
ครู คศ.1 

ต.ม. - รับราชการครบ 5 ปี (นับถึงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564) ขอ ต.ม. 

๑. ต้องมีระยะเวลา 
รับราชการติดต่อกัน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม 
เข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลมิ 
พระชนมพรรษาของปีท่ี 
จะขอพระราชทานไม่น้อย 
กว่า ๖๐ วัน (นับถึงวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2564) 

2. กรณีขอพระราชทาน  
เครื่องราชฯ เป็นครั้งแรก ให้
กรอก วัน/เดือน/ปี ท่ีเริ่มรับ
ราชการ ในช่องหมายเหตุ
(ตรวจสอบว่ารับราชการมาไม่
น้อยกว่า 5 ปี ถ้าไม่กรอกจะ
ไม่ได้รับการพิจารณา) 

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

2. ผอ.สถานศึกษา คศ.2 
รอง ผอ.สถานศึกษา คศ.2 
ครู คศ.2 
ศึกษานิเทศก์ คศ.2 

ต.ช. ท.ช. 1. เงินเดือนไม่ถึง 22,140 บาท        
ขอช้ัน ต.ช. 
2. เงินเดือนไม่น้อยกว่า 22,140 บาท 
ขอช้ัน ท.ม. 
3. ไดร้ับเงินเดือน 5 ปีย้อนหลัง (ณ วันท่ี   
1 เม.ย.59)  ไม่น้อยกว่า 22,140 บาท 
ขอช้ัน ท.ช. 

3. ผอ.สถานศึกษา คศ.3 
รอง ผอ.สถานศึกษา คศ.3 
ครู คศ.3 
ศึกษานิเทศก์ คศ.3 

ท.ช. ป.ม. 1. ขอช้ัน ท.ช. 
2. ผอ.สถานศึกษา ไดร้ับเงินเดือนข้ันสูง
ของระดับ และเคยได้ ท.ช. มาแลว้ไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. (ปีที่เกษียณ) 

4. ผอ.สถานศึกษา คศ.4 
รอง ผอ.สถานศึกษา คศ.4 
ครู คศ.4 
ศึกษานิเทศก์ คศ.4 

- ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปีท่ีเกษียณอายรุาชการให้ขอสูงข้ึน 
อีก ๑ ช้ันตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณี 
ลาออก 
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ลำดับ ตำแหน่ง 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทานฯ เงื่อนไขและระยะ 

เวลาการเลื่อนช้ันตรา 
หมายเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
1. ลูกจ้างประจำซึ่งไดค้่าจ้างไม่ถึง

ขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน 
ระดับ 3  (15,050 บาท) 

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

๑. ต้องมีระยะเวลา 
รับราชการติดต่อกัน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี 
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม 
เข้ารับราชการจนถึงวันก่อน
วันพระราชพิธีเฉลมิ 
พระชนมพรรษาของปีท่ี 
จะขอพระราชทานไม่น้อย 
กว่า ๖๐ วัน (นับถึงวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2564 หรือต้อง
รับราชการก่อนวันที่ 29 
พฤษภาคม 2556) 
 
2. กรณีขอพระราชทาน  
เครื่องราชฯ เป็นครั้งแรก ให้
กรอก วัน/เดือน/ปี ท่ีเริ่มรับ
ราชการ ในช่องหมายเหตุ
(ตรวจสอบว่ารับราชการมา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี ถ้าไมก่รอก
จะไม่ได้รับการพิจารณา) 
 

2. ลูกจ้างประจำซึ่งไดค้่าจ้างตั้งแต่
อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของ
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 3     
( ขั้น 15,050 บาท)  แตไ่ม่ถึง
ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 

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

ประเภทของลูกจ้างประจำท่ีมีคณุสมบัติขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จะต้องเป็นลูกจ้างประจำ ประเภทหมวดฝีมือ หรือ 
หมวดฝีมือพิเศษ (ระดับกลาง) หรือหมวดฝีมือพิเศษ (ระดับสูง) หรือประเภทที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ 
 

ตำแหน่งท่ีขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ได้ คือ 
1. พนักงานขับรถยนต ์
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
3.พนักงานวิทยุ 
4.พนักงานขับเรือขุด (รถขุด) 
5.พนักงานเทศกิจ 
6.ครผูู้ดูแลเด็ก 
7.พนักงานขับเรือยนต์หรือนายทา้ยเรือ 
8.ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 
9.เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน 
10.เจ้าหน้าท่ีสำรวจข้อมลู 
11.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
12. หัวหนา้หมวดรถยนต ์
13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
14  ผู้ชำนาญงานด้าน .................. (ระบุ) 
15. ลูกจ้างประจำที่มีช่ือและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ ต้องระบุตำแหน่ง เช่น นักจัดการงานท่ัวไป เจ้าพนักงานธุรการ เป็น
ต้น 
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แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทีจ่ะขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 
 

ลำดั
บ 

ตำแหน่ง 

เครื่องราชอิสรยิาภร
ณ์ที่ขอพระราชทานฯ 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหต ุ
เริ่มต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1. นายก อบจ. ต.ม. ป.ม. ต.ม.-ท.ม. ทุกปี ,ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นป ี กรณีมผีู้ดำรง

ตำแหน่ง เลขานุการ
นายก อบจ. และที่
ปรึกษานายก อบจ. 
หลายคน ให้พิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีผลงาน
ดีเด่น เพียงตำแหน่ง
ละ 1 คน 

2. รองนายก อบจ. จ.ช. ท.ม. 1. เริม่ขอพระราชทานตามตำแหน่ง 
2. ขอเลื่อนช้ันตรา 
    2.1 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ    หลายตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 3 ป ี
    2.2 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ   หลายตำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 5 ป ี

3. ประธานสภา อบจ. ต.ม. ท.ช. 
4. รองประธานสภา อบจ. จ.ช. ท.ม. 
5. สมาชิกสภา อบจ. จ.ม. ท.ม. 
6. เลขานุการนายก อบจ. บ.ม. จ.ช. 
7. ที่ปรึกษานายก อบจ. บ.ม. จ.ม. 

เทศบาลนคร 
1. นายกเทศมนตรีนคร ต.ม. ป.ม. ต.ม.-ท.ม. ทุกปี ,ท.ช.-ป.ม. ปีเว้นปี กรณีมผีู้ดำรง

ตำแหน่ง เลขานุการ
นายก เทศมนตรี และ
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี หลาย
คน        ให้พิจารณา
คัดเลือก    ผู้ที่มี
ผลงานดเีด่นเพียง
ตำแหน่งละ 1 คน 

2. รองนายกเทศมนตรีนคร จ.ช. ท.ม. 1. เริม่ขอพระราชทานตามตำแหน่ง 
2. ขอเลื่อนช้ันตรา 
    2.1 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ    หลายตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 3 ป ี
    2.2 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ   หลายตำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 5 ป ี

3. ประธานสภาเทศบาลนคร ต.ม. ท.ช. 
4. รองประธานสภาเทศบาล

นคร 
จ.ช. ท.ม. 

5. สมาชิกสภาเทศบาลนคร จ.ม. ท.ม. 
6. เลขานุการนายกเทศมนตรี

นคร 
บ.ม. จ.ช. 

7. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นคร 

บ.ม. จ.ม. 

เทศบาลเมือง 
1. นายกเทศมนตรีเมือง จ.ช. ท.ช. 1. เริม่ขอพระราชทานตามตำแหน่ง 

2. ขอเลื่อนช้ันตรา 
    2.1 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ    หลายตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 3 ป ี
    2.2 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ   หลายตำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 5 ป ี

กรณีมผีู้ดำรง
ตำแหน่ง เลขานุการ
นายก เทศมนตรี 
และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี หลาย
คน        ให้พิจารณา
คัดเลือก    ผู้ที่มี
ผลงานดเีด่นเพียง
ตำแหน่งละ 1 คน 

2. รองนายกเทศมนตรีเมือง จ.ม. ต.ช. 
3. ประธานสภาเทศบาลเมือง จ.ช. ท.ม. 
4. รองประธานสภาเทศบาล

เมือง 
จ.ม. ต.ช. 

5. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง บ.ช. ต.ช. 
6. เลขานุการนายกเทศมนตรี

เมือง 
บ.ม. จ.ม. 

7. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมือง 

บ.ม. บ.ช. 

เทศบาลตำบล 
1. นายกเทศมนตรีตำบล จ.ม. ท.ม. 1. เริม่ขอพระราชทานตามตำแหน่ง 

2. ขอเลื่อนช้ันตรา 
    2.1 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ    หลายตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 3 ป ี

กรณีมผีู้ดำรง
ตำแหน่ง เลขานุการ
นายก เทศมนตรี 
และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี หลาย

2. รองนายกเทศมนตรีตำบล บ.ช. ต.ม. 
3. ประธานสภาเทศบาลตำบล จ.ม. ต.ช. 
4. รองประธานสภาเทศบาล

ตำบล 
บ.ช. ต.ม. 



5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบล บ.ม. ต.ม.     2.2 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ   หลายตำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 5 ป ี

คน        ให้พิจารณา
คัดเลือก    ผู้ที่มี
ผลงานดเีด่นเพียง
ตำแหน่งละ 1 คน 

6. เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบล 

บ.ม. บ.ช. 

7. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบล 

บ.ม. บ.ช. 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
1. นายก อบต. ร.ท.ช. จ.ช. 1. เริม่ขอพระราชทานตามตำแหน่ง 

2. ขอเลื่อนช้ันตรา 
    2.1 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ    หลายตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 3 ป ี
    2.2 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
หรือ   หลายตำแหน่งไมต่่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 5 ป ี

กรณีมผีู้ดำรง
ตำแหน่ง เลขานุการ
นายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. 
หลายคน ให้พิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีผลงาน
ดีเด่นเพียงตำแหน่ง
ละ 1 คน 

2. รองนายก อบต. ร.ท.ม. จ.ม. 
3. ประธานสภา อบต. ร.ท.ช. จ.ม. 
4. รองประธานสภา อบต. ร.ท.ม. จ.ม. 
5. สมาชิกสภา อบต. ร.ง.ช. บ.ช. 
6. เลขานุการนายก อบต. ร.ง.ช. บ.ม. 
7. เลขานุการสภา อบต. ร.ง.ม. บ.ม. 

- ๒ - 

ลำดั
บ 

ตำแหน่ง 

เครื่องราชอิสรยิาภร
ณ์ที่ขอพระราชทานฯ 

เงื่อนไขและระยะ 
เวลาการเลื่อนช้ันตรา 

หมายเหต ุ
เริ่มต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
เมืองพัทยา 
1. นายกเมืองพัทยา ต.ม. ป.ม. ต.ม.-ท.ม. ทุกปี ,ท.ช.-ป.ม. ปี

เว้นป ี
กรณีมผีู้ดำรงตำแหน่ง 
เลขานุการนายกเมือง
พัทยา,
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา,       
ที่ปรึกษานายกเมือง
พัทยา,เลขานุการ
ประธานสภาเมือง
พัทยา,
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน สภาเมือง
พัทยา หลายคน ให้
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่
มีผลงานดีเด่นเพียง
ตำแหน่งละ 1 คน 

2. รองนายกเมืองพัทยา จ.ช. ท.ม. 1. เริม่ขอพระราชทานตาม
ตำแหน่ง 
1. เริม่ขอพระราชทานตาม
ตำแหน่ง 
2. ขอเลื่อนช้ันตรา 
    2.1 ตำแหน่งใดตำแหน่ง
หนึ่ง หรือหลายตำแหน่งต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า 3 ป ี
    2.2 ตำแหน่งใดตำแหน่ง
หนึ่ง หรือหลายตำแหน่งไม่
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ป ี

3. ประธานท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา บ.ม. จ.ม. 
4. ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา บ.ม. บ.ช. 
5. ประธานสภาเมืองพัทยา ต.ม. ท.ช. 
6. รองประธานสภาเมืองพัทยา จ.ช. ท.ม. 
7. สมาชิกสภาเมืองพัทยา จ.ม. ท.ม. 
8. เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา บ.ม. จ.ช. 
9. ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมือง

พัทยา 
บ.ม. จ.ม. 

10. เลขานุการนายกเมืองพัทยา บ.ม. จ.ช. 
11. ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา บ.ม. จ.ม. 

 
หมายเหตุ  1. ทุกตำแหน่งต้องขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ในช้ันเริ่มต้นของแต่ละตำแหน่ง ไม่สามารถขอข้ามชัน้ตราได้ 
              2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ในช้ันตราที่สูงข้ึน จะต้องขอเรียงตามลำดับช้ันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ  
                  แต่ละตำแหน่ง และขอเกนิกว่าชัน้ที่กำหนดไม่ได้ 
              3. การนับระยะเวลาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีขอช้ันตราที่สูงข้ึน ใหน้ับตั้งแต่วันท่ีไดร้ับ
พระราชทาน 
                  เครื่องราชฯ  ช้ันนั้นๆ (5 ธันวาคม ......หรือ 28 กรกฎาคม 2560) จนถึงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 
   4. การนับระยะเวลาสำหรับการขอพระราชทานครั้งแรก ให้นบัต้ังแต่วันดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 
2564 
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แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 

.1. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
1.1 เริ่มขอพระราชทานฯ จะต้องรับราชการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่บรรจุ จนถึงวันที่ 

29 พฤษภาคม 2564 (บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2559) 
1.2 หากผู้ขอพระราชทานฯ มีผลการปฏิบัติราชการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่รอบที่ 1/2559 จนถึง      รอบ

ที่ 2/2563) ระดับพอใช้ หรือ ต้องปรับปรุง ให้ระบุในช่องหมายเหตุของผู้ขอพระราชทานฯ เช่น “ระดับ
พอใช้ รอบท่ี 1/2559” , “ระดับต้องปรับปรุง รอบท่ี 2/2562” หากมผีลการประเมิน       ไม่ต่ำกว่า 
“ระดับดี” ให้ระบุว่า “ผลการประเมินผ่านเกณฑ์” 

1.3 ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญา ให้ระบุในช่องหมายเหตุ 
1.4 ผู้ที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นช้างเผือก จะต้องกรอกรายละเอียดในช่อง “หมายเหตุ” ดังนี้ 

- ขอชั้น ท.ช. กรอก ว/ด/ป ที่เริ่มเป็นระดับ 7/ชำนาญการหรือเงินเดือน รอบ 1/2559 ไม่ต่ำกว่า 22,140 
          - ระดับชำนาญงาน ขอชั้น ต.ช. จะต้องกรอก วัน เดือน ปี ที่เริ่มดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือชำนาญงาน 
          - ระดับปฏิบัติงาน ขอชั้น จ.ช. จะต้องกรอก วัน เดือน ปี ที่เริ่มรับราชการ (ครบ 10 ปี) 
    1.5 จัดทำรายละเอียดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในแบบ 24 ช่อง   
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2.1  เริ่มขอพระราชทานฯ ต้องดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี     (นับ
ถึง 29 พ.ค.63) หากไม่ต่อเนื่องจะต้องดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และให้ขอเริ่มต้น       ในชั้น
ตราที่กำหนดตามหลักเกณฑ ์ไม่สามารถขอข้ามชั้นตราได้ 

2.2  ขอพระราชทานฯ ชั้นตราที่สูงขึ้น 
 2.2.1 ต้องดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือหลายตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 2.2.2 ต้องดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือหลายตำแหน่งไม่ต่อเนื่อง รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ป ี

2.3  ให้กรอกตำแหน่งปัจจุบัน และระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบรรทัดแรกของช่องประวัติการดำรงตำแหน่ง 
 แล้วจึงกรอกตำแหน่งและระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ในบรรทัดถัดไป 

2.4  กรณีตำแหน่งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาของเทศบาล ให้กรอกด้วยว่าดำรงตำแหน่งของเทศบาลตำบล   
 หรือเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร เนื่องจากแตล่ะประเภทมีหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานฯ ต่างกัน 

     2.5 กรณทีี่ได้รับพระราชทานฯ หลายชั้นตรา ให้ระบุชั้นตราเครื่องราชฯ ที่ได้รับแล้วที่สูงสุดเพียงชั้นเดียว 
     2.6 จัดทำรายละเอียดของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในแบบ 16 ช่อง 
3. ลูกจ้างประจำ 
     3.1 เริ่มขอพระราชทานฯ จะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ (จ้างก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2556) 
     3.2 ต้องเป็นลูกจ้างประจำหมวดฝีมือ/ฝีมือพิเศษระดับต้น/ฝีมือพิเศษระดับกลาง และหมวดอื่นๆ ที่มีชื่อ 
           เหมือนตำแหน่งของข้าราชการเท่านั้น 
     3.3 ขอพระราชทานฯ ชั้นที่สูงขึ้น จะต้องได้รับเครื่องราชฯ ชั้นก่อนหน้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
     3.4 ในช่องวันที่เริ่มบรรจุ ให้กรอกวันที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานไม่ใช่วันที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง 
     3.5 กรณี มีผลการปฏิบัติงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่รอบที่ 1/2559 จนถึงรอบท่ี 2/2563) ระดับ
พอใช้ หรือ ต้องปรับปรุง ให้ระบุในช่องหมายเหตุของผู้ขอพระราชทานฯ เช่น “ระดับพอใช้ รอบท่ี 1/2559” , 
“ระดับต้องปรับปรุง รอบท่ี 2/2562” หากมีผลการประเมิน   ไม่ต่ำกว่า “ระดับดี” ให้ระบุว่า “ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์”  
   3.6 ผู้ขอพระราชทานฯ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญา ให้ระบุในช่องหมายเหตุ  
   3.7 จัดทำรายละเอียดของลูกจ้างประจำในแบบ 16 ช่อง 
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แบบสรุปความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีพิเศษ 

ประจำปี 2564 

(ชื่อ-สกุล)........................................................ ตำแหน่ง ...................................... 

เสนอขอ ชั้น .......................... 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับครั้งสุดท้าย ชั้น .................. เมื่อ ปี ................ 

กรณี              ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าอันตราย 

                     ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษฯ 

                     คิดค้นสิ่ง หรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ ได้เป็นผลสำเร็จ 

 

สรุปภาระหน้าที่ในตำแหน่ง สรุปผลงานที่เสนอขอพระราชทานโดยสังเขป 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หมายเหตุ   ขอให้สรุปผลงาน ภายใน 1 หน้ากระดาษเท่านั้น 

 

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

           เจ้าของประวัติ 
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รายงานความดีความชอบ 

ประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ประจำปี 2564 
ชั้น ... (ช่ือชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 

ของ (ยศ/คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว-สกุล).............................................. 
สังกัด ........................................ 

.......................................... 

1. ประวัติ 
    1.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับครั้งสุดท้าย ชั้น ....................... 
          เมื่อ พ.ศ. .... ขณะที่ดำรงตำแหน่ง ........................................................................................... .......... 
          ได้ตามหลักเกณฑ์ (....) ปกติ    (....) พิเศษ 
    1.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับก่อนข้อ 1.1 ชั้น ..................... 
          เมื่อ พ.ศ. .... ขณะที่ดำรงตำแหน่ง ........................................................................ ............................. 
          ได้ตามหลักเกณฑ์ (....) ปกติ    (....) พิเศษ 
    1.3 ขณะนี้มีอายุ ....... ปี  ได้รับเงินเดือน .................. บาท กรณีได้รับเงินเดือนเต็มขั้นมาแล้ว .... ปี 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2.1 งานปกติในหน้าที่ (โดยย่อ)          
                                .......................................................................................................................                    
..................................................................................... ............................................................................           
............................................................................................................................. .....................................          
............................................................................................................................. .....................................          
.................................................................................. ................................................................................ 

    2.2 พฤติกรรมดีเด่นที่ใช้ประกอบการขอพระราชทานในครั้งนี้ 
          2.2.1 ปฏิบัติที่ (สถานที่/อำเภอ/จังหวัด)                    
                   ..............................................................................................                   
............................................................................................................................. ........................ 
          2.2.2 ระยะเวลาที่ปฏิบัติ (ให้ระบุเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติพฤติกรรมดีเด่นเท่านั้น) 
............................................................................................................................. ............................................... 
          2.2.3 จำนวนผู้ปฏิบตัิ      (....) ปฏิบัติด้วยตนเอง     (....) รว่มกับผู้อ่ืน .......... คน 
 2.2.4 พฤติกรรมมีลักษณะ    (....) ฝ่าอันตราย    (....) ปฏบิัติงานนอกเหนือหน้าที่ฯ เป็นงานสำคัญยิ่ง 
                                               (....) คิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์ยิ่งฯ เป็นผลสำเร็จ 
 2.2.5 สรุปการปฏิบัติตามข้อ 2.2.4 และประโยชน์ที่เกิดแก่ประเทศชาติประชาชนอย่างยิ่ง                   
........................................................................................................................ ..............................                   
............................................................................................................................. ..........................                   
.......................................................................................................................................................                   
........................................................................................................................... ............................                    
 

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

           เจ้าของประวัติ 
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ประวัติสำหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ชื่อ ................................................................................. ตำแหน่ง .............................. .................................... 
สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ................................. จังหวัด ..................................................... .... 
กรม ...................................................................................  กระทรวง ............................ ................................  
เกิดวันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. .......         รับราชการมาครบ 25 ปีบริบูรณ์  
เมื่อวันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .......  เลขประจำตัวประชาชน ........... ......................................... 

วัน เดือน ปี 
ที่รับราชการ 

ตำแหน่ง กรม หรือกระทรวง อายุ เงินเดือน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
        ลงชื่อ ...................................................... 
                                                                                           เจ้าของประวัติ 
  
 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาต้องรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลา           
ไม่นอ้ยกว่า 25 ปี ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ดังนี้ 

1) กรณีกระทำผิดทางวินัยแต่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นจึงยังมีความผิด เพียงแต่ให้ถือว่าบุคคลนั้นมิได้เคยถูกลงโทษมาก่อน เมื่อยัง          
มีความผิดติดอยู่จึงถือไม่ได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย 

2) กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบวินัยจะต้องผ่านขั้นตอน 
การสืบสวนแล้วว่ามีมูลความผิด แม้จะยังไม่ได้ยุติว่าได้กระทำความผิดจริงแต่ก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้รับ
ราชการมาด้วยความเรียบร้อย จึงยังไม่มีคุณสมบัติที่เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สมควรให้ชะลอ
ไว้ก่อนเพ่ือพิจารณาเม่ือผลการสอบสวนวินัยยุติแล้วว่ามิได้กระทำความผิด ซึ่งมิได้เป็นการตัดสิทธิในการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแต่อย่างใด 

3) กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสอบวินัยแล้ว แต่ได้รับการงดโทษทางวินัยโดยให้    
ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ย่อมไม่อาจถือได้ว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นรับราชการมา
ด้วยความเรียบร้อย และไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแต่อย่างใด 
หมายเหตุ  1. บรรทัดแรกให้กรอก วัน/เดือน/ปี ,ตำแหน่ง,สังกัด,อายุ และเงินเดือนที่เริ่มรับราชการ 
              2. บรรทัดถัดลงมา ให้กรอกเฉพาะการเลื่อนขั้นเงินเดือนของวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม   
                  ของทุกปีตั้งแต่เริ่มรับราชการเรียงตามลำดับปี พ.ศ. จนถึงปัจจุบัน หากเว้นหายหรือไม่ครบถ้วน  
                  จะไม่ได้รับการพิจารณา (ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่งฯ ไม่ต้องกรอก) 
              3. ช่อง กรม หรือกระทรวง ให้กรอก “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
              4. ให้จัดส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 ชุด พร้อมเอกสารสำเนาบัตรข้าราชการ  
                  และสำเนาทะเบียนประวัติ พร้อมรับรองสำเนา
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                                                 แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564                         

จังหวัด...................................................... 
                                                                                                                                                                                                    แบบ ขร.4/2564 

(1) 
ลำดับ 

(2) 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

(3) 
เป็นข้าราชการ 

(4) 
ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต 

ที่ได้รับพระราชทาน 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

 

(5) 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

(6) 
หมายเหต ุระดับ ว/ด/ป ขั้น 

เงินเดือน 
ที่ได้รับ 

พระราชทานแล้ว 
ว/ด/ป 

(5 ธ.ค. ..)/
(28 ก.ค. ..) 

ขอครั้งนี ้

        

 

 
 
 
 
 
 

            
                                     ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                          ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 
 
               ลงชื่อ.................................................. 
                        (.................................................)                
                       ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................................... 
                                  ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน                   
 
 
 
 

-15- 
-15- 

คำอธิบายในการกรอกแบบบญัชีแสดงคุณสมบตัิฯ 
ช่องที่ (1) ให้เรียงลำดับผู้ขอพระราชทาน โดยแยกแตล่ะชั้นตรา เริม่ต้นจากของบุรุษก่อน จึงต่อด้วยสตรี 
ช่องที่ (2) กรณีมียศ ให้พิมพ์ช่ือเตม็ของช้ันยศ และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 
ช่องที่ (3) ให้ระบุระดับ(ระดับท่ีเขา้แท่ง),ข้ันเงินเดือนปัจจุบัน และ ว/ด/ป ท่ีดำรงตำแหน่งปัจจบุัน 
ช่องที่ (4) ระบุตำแหน่งและสังกัด (อปท.) ปัจจุบันที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ  
ช่องที่ (5) ระบุชื่อย่อ ช้ันตราเครื่องราชฯ ล่าสดุ (เพียงช้ันเดียว) และวันท่ีได้รับพระราชทานฯ แล้ว (วันท่ี 5 ธ.ค. 
หรือวันท่ี 28 ก.ค.ของปีท่ีได้รับ ไม่ใช่วันท่ีตามราชกิจจาฯ)  และระบุช่ือย่อช้ันตราที่ขอพระราชทานครั้งนี้ เช่น 
ท.ม. เป็นต้น 
ช่องที่ (6) - ขอครั้งแรก ให้ระบุ ว/ด/ป ท่ีเริ่มรับราชการ 
               - ให้ระบุ ระดับ(ซี) กอ่นเข้าแท่ง(1ม.ค.59) และ ว/ด/ป ท่ีเริ่มดำรงตำแหน่งนั้น 
               - ขอช้ัน ช้างเผือก ให้ระบุ ว/ด/ป ท่ีเริม่เป็นระดับ  3(จ.ช.), 5(ต.ช.), 7(ท.ช.) 
               - ขอเป็นกรณีพิเศษ(ปีก่อนหรือปีท่ีเกษียณ) ให้ระบุขอเป็นกรณีพิเศษ และเกษียณ 30 ก.ย. 25... 
             - กรณีเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ให้ระบุชื่อ/นามสกุลเดิม ท่ีเคยได้รบัพระราชทานฯ ช้ันก่อนหน้าน้ี 
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แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำ ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564 

จังหวัด...................................................... 
                    แบบ ลจ.
3/2564  

(1) 
ลำดับ 

(2) 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

(3) 
เป็นลูกจ้าง (4) 

ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต 
ที่ได้รับพระราชทาน 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

(5) 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

(6) 
หมายเหต ุช้ัน 

ปัจจุบัน 
ตั้งแต ่
ว/ด/ป 

ค่าจ้าง 
ปัจจุบัน 

เริ่มบรรจ ุ
เมื่อ 

ว/ด/ป 

ที่ได้รับ 
พระราชทาน

แล้ว 

ว/ด/ป 
(5 ธ.ค. ..)/
(28 ก.ค. ..) 

ขอ
ครั้งนี ้

         

 

 
 
 
 
 
 

            
           ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
           ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 
 
               ลงชื่อ.................................................. 
                        (.................................................)                
                       ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................................... 
                                  ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน                   
 
 
 

 
    

คำอธิบายในการกรอกแบบบญัชีแสดงคุณสมบตัิฯ 
ช่องที่ (1) ให้เรียงลำดับผู้ขอพระราชทาน โดยแยกแตล่ะชั้นตรา เริม่ต้นจากของ 
             บุรุษก่อน จึงต่อด้วยสตรี 
ช่องที่ (2) กรณีมียศ ให้พิมพ์ช่ือเตม็ของช้ันยศ และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 
ช่องที่ (3) ให้ระบุระดับช้ัน เช่น สนับสนุน กลุ่มที่ 1 ให้กรอก “ส.1”, ช่าง กลุ่มที่ 1 
             ให้กรอก “ช.1” ฯ และ ว/ด/ป ท่ีดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ,ค่าจ้างปัจจุบัน  
             และ ว/ด/ป ท่ีเริ่มรับราชการ 
ช่องที่ (4) ระบุตำแหน่งและสังกัด (อปท.) ปัจจุบันที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ  
ช่องที่ (5) ระบุชื่อย่อ ช้ันตราเครื่องราชฯ ที่ได้รับล่าสุดชั้นตราเดยีว และวันท่ีได้รับ  
             พระราชทานฯ  (วันท่ี 5 ธ.ค.หรือวันที่ 28 ก.ค. ของปีท่ีได้ ไม่ใช่วันท่ี 
             ตามราชกิจจาฯ) และให้ระบุชื่อย่อของช้ันตราที่ขอพระราชทานครั้งนี้ 
               เช่น บ.ม. เป็นต้น 
ช่องที่ (6) กรณีเปลี่ยนช่ือ-สกุล ให้ระบุ ช่ือ/นามสกุลเดิม ท่ีเคยได้รบัพระราชทานฯ 
             ช้ันก่อนหน้า 
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แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564 
จังหวัด...................................................... 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ทถ3/2564 

(1) 
ลำดับ 

(2) 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

(3) 
ตำแหน่ง 

(4) 
สรุปย่อ 

ความดีความชอบดเีด่น 

(5) 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

(6) 
หมายเหต ุประวัติการดำรง

ตำแหน่ง 
(ช่ือตำแหน่ง) 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ตั้งแต ่
ว/ด/ป 

ถึง 
ว/ด/ป 

รวมเวลา 
ปี เดือน 

ครั้ง
สุดท้าย 

ว/ด/ป 
(5 ธ.ค. ..)/
(28 ก.ค. ..) 

ขอ 
ครั้งนี ้

         

 

 
 
 
 
 
 

            
           ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
           ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 
 
               ลงชื่อ.................................................. 
                        (.................................................)                
                       ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................................... 
                                  ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน 
 

 
 

คำอธิบายในการกรอกแบบบญัชีแสดงคุณสมบตัิฯ 
ช่องที่ (1) ให้เรียงลำดับผู้ขอพระราชทาน โดยแยกแตล่ะชั้นตรา เริม่ต้นจากของ 
             บุรุษก่อน จึงต่อด้วยสตรี 
ช่องที่ (2) กรณีมียศ ให้พิมพ์ช่ือเตม็ของช้ันยศ และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 
ช่องที่ (3) ให้ระบุชื่อตำแหน่งปัจจุบัน และ ว/ด/ป ท่ีดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน  
             และระยะเวลา(ก่ีปี ก่ีเดอืน) แต่ละสมัยที่ได้รับเลือกตั้ง 
ช่องที่ (4) ระบุความดีความชอบดเีด่นท่ีขอพระราชทานเครื่องราชฯ  
ช่องที่ (5) ระบุชื่อย่อ ช้ันตราเครื่องราชฯ ช้ันท่ีได้รับครั้งล่าสุด และวนัท่ีได้รับ 
             พระราชทานฯ แล้ว (วันท่ี 5 ธ.ค.หรือวันที่ 28 ก.ค. ของปีท่ีได้ ไม่ใช่วันท่ี          
             ตามราชกิจจาฯ)  
ช่องที่ (6) - กรณีเปลีย่นช่ือ-สกุล ให้ระบุ ช่ือ/นามสกุลเดิม ท่ีเคยไดร้ับพระราชทานฯ 
              ช้ันก่อนหน้า 
             - ไม่เคยไดร้ับพระราชทานเครื่องราชฯ ให้กรอก “ขอครัง้แรก” 
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( ตัวอย่าง ) 

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564 
จังหวัด...................................................... 

ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
                                                                                                                                                                                                    แบบ ขร.4/2564 

(1) 
ลำดับ 

(2) 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

(3) 
เป็นข้าราชการ 

(4) 
ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต 

ที่ได้รับพระราชทาน 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

 

(5) 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

(6) 
หมายเหต ุระดับ ว/ด/ป ขั้น 

เงินเดือน 
ที่ได้รับ 

พระราชทาน 
แล้ว 

ว/ด/ป 
(5 ธ.ค. ..)/
(28 ก.ค. ..) 

ขอครั้งนี ้

1. ว่าท่ีร้อยตรีกร ท้องถิ่นไทย กลาง 1 ม.ค.59 40,560 ปลัดเทศบาล  ท.ม. 5 ธ.ค.56 ท.ช. ระดับ 7 เมื่อ 1 ต.ค.55 
 1111111111111    บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง    ชื่อสกุลเดิม “ณกรณ์ วิทยไทย” 
     ทม. ................... จ. .........................    ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

2. สิบตำรวจตรีจงรัก ใจดี ชำนาญการ 1 ม.ค.59 30,220 นักทรัพยากรบุคคล  ท.ม. 5 ธ.ค.57 ท.ช. ระดับ 7 เมื่อ 1 ธ.ค.56 
 2222222222222    วิชาการ ระดับชำนาญการ    ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
     อบจ. ................. จ. .........................     

3. นายรัก  แผ่นดินไทย ต้น 1 ม.ค.59 35,220 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ท.ม. 5 ธ.ค.57 ท.ช. ระดับ 7 เมื่อ 1 ต.ค.56 
 3333333333333    อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น    “ระดับพอใช้ รอบ 1/2559” 
     อบต. .................. จ. ........................     

4. นายรักชาติ  ยิ่งชีพ ต้น 1 ม.ค.59 37,000 ครู อันดับ ค.ศ.2 ท.ม. 5  ธ.ค.58 ท.ช. ระดับ 7 เมื่อ 1 ก.พ.57  
 4444444444444    ทน. .................... จ. ........................    เงินเดือน 22,000 บาทรอบ1เม.ย59 
         ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

           
                          ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ 

       สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 
               ลงชื่อ.................................................. 
                        (.................................................)                
                       ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................................... 
                                  ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน     
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( ตัวอย่าง ) 

                                                   แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำ ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564                         
จังหวัด...................................................... 

ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
                                                                                                                                                                                                    แบบ ลจ.3/2564 

(1) 
ลำดับ 

(2) 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

(3) 
เป็นลูกจ้าง (4) 

ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต 
ที่ได้รับพระราชทาน 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

(5) 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

(6) 
หมายเหต ุช้ัน 

ปัจจุบัน 
ตั้งแต ่
ว/ด/ป 

ค่าจ้าง 
ปัจจุบัน 

เริ่มบรรจ ุ
เมื่อ 

ว/ด/ป 

ที่ได้รับ 
พระราชทา

นแล้ว 

ว/ด/ป 
(5 ธ.ค. ..)/
(28 ก.ค. ..) 

ขอ
ครั้งนี ้

1. นายดีจริง จริงใจ ส.1 30 ก.ย.56 19,720 1 ม.ค.49 พนักงานขับรถยนต์ บ.ม. 5 ธ.ค.55 บ.ช.  

 3000999999999     ทม. ................... จ.. .................     

2. นายสมนึก รักจริง ส.1 30 ก.ย.56 18,190 1 ต.ค.50 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - - บ.ช. ขอครั้งแรก 

 3001999999999     ทต. .................... จ. ..................     

           

           

            
           ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
           ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 
 
               ลงชื่อ.................................................. 
                        (.................................................)                
                       ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................................... 
                                  ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน 
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( ตัวอย่าง ) 

                                                   แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564 

จังหวัด...................................................... 
ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย 

                                                                                                                                                                                                    แบบ ทถ.3/2564 

(1) 
ลำดับ 

(2) 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

(3) 
ตำแหน่ง 

(4) 
สรุปย่อ 

ความดีความชอบดีเด่น 

(5) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(6) 
หมายเหตุ ประวัติการดำรงตำแหน่ง 

(ชื่อตำแหน่ง) 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

ต้ังแต่ 
ว/ด/ป 

ถึง 
ว/ด/ป 

รวมเวลา 
ปี เดือน 

ครั้งสุดท้าย ว/ด/ป 
(5 ธ.ค. ..)/(28 

ก.ค. ..) 
ขอ 

ครั้งนี้ 

1. นายรักชาติ รักไทย นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร 1 ม.ค.59 ปัจจุบัน 2 ปี 5 เดือน ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ - - ต.ม. ขอครั้งแรก 
 3000099999999 ทน. ................ จ.............. 1 ม.ค.55 31 ธ.ค.58 4 ปี ทำให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าและ     
   1 ต.ค.50 30 ก.ย.54 4 ปี เป็นผลดีแก่ทางราชการ     

2. นางสมสวย รูปดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 1 ต.ค.58 ปัจจุบัน 2 ปี 8 เดือน ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ จ.ช. 5 ธ.ค.58 ต.ม.  
 3111999999999 ทต. ............... จ................ 1 ต.ค.54 30 ก.ย.58 4 ปี ทำให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าและ     
   1 พ.ค.49 30 เม.ย.53 4 ปี เป็นผลดีแก่ทางราชการ     
           
           

            
           ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
           ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 
 
               ลงชื่อ.................................................. 
                        (.................................................)                
                       ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................................... 
                                  ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


