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แนวทางการพิจารณาและขั้นตอนในการปฏิบัติประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการตํารวจ ลูกจ้างประจํา คู่สมรส
ของข้าราชการตํารวจชั้นผู้ใหญ่ และพนักงานราชการ
1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตํารวจ
1.1 ผู้ที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิส ริย าภรณ์อัน มีเ กีย รติย ศยิ่ง มงกุฎ ไทย พ.ศ.2536 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม กล่า วคือ จะต้อ งเป็น ผู้ที่มีเ วลา
รับราชการติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (29 พ.ค.) ส่วนผู้สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนตํารวจให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันเริ่มรับราชการตํารวจในระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1.1 มีสัญชาติไทย
1.1.2 เป็ น ผู้ ป ระพฤติ ดี แ ละปฏิ บั ติ ง านราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
1.1.3 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.2 การนับ ระยะเวลาตามข้อ 1.1 และการนับ ระยะเวลาเพื ่อ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้น หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด
ให้เพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์
1.3 เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตํารวจให้ถือปฏิบัติตาม
บัญชี 9 ท้ายประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ 33 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ดังนี้
บัญชี 9
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตํารวจ
ลํา
ดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑. ส.ต.ต.

ร.ง.ม.

-

๒. ส.ต.ท.
๓. ส.ต.อ.
๔. จ.ส.ต.

ร.ง.ช.
ร.ท.ม.
ร.ท.ช.

บ.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา
ลําดับ 1-3 ขอพระราชทานเฉพาะ
กรณีพิเศษเท่านั้น
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
๒. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ บ.ม.

หมายเหตุ
๑. ต้องมีระยะเวลารับ
ราชการติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่เข้า
รับราชการจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่ขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
/ลําดับ 5 ...
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ลํา
ดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๕. - จ.ส.ต.
อัตราเงินเดือน
จ.ส.ต.พิเศษ
- ด.ต.

ร.ท.ช.

จ.ม.

๖. ร.ต.ต.

บ.ม.

จ.ม.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ร.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
อัตราเงินเดือน
พ.ต.อ.(พิเศษ)
๑๓. พ.ต.อ.
อัตราเงินเดือน
พ.ต.อ.(พิเศษ)

จ.ม.
จ.ช.
ต.ม.
ต.ช.
ท.ม.
ท.ช.

-

-

ป.ม.

๑๔. พ.ต.อ.
อัตราเงินเดือน
พ.ต.อ.(พิเศษ)
เงินเดือนขั้นต้น
ของ พล.ต.ต.

ท.ช.

ป.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
๒. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ บ.ม.
๓. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ บ.ช.
๔. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๒. ดํารงตําแหน่งร้อยตํารวจตรีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม.

๑. ดํารงตําแหน่งบังคับบัญชา
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๓. ให้ขอได้ในปีกอ่ นปีเกษียณอายุ
ราชการ หรือในปีที่เกษียณอายุ
ราชการเท่านั้น
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
๓. ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของ พล.ต.ต.
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

หมายเหตุ
๒. ผู้สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อย
ตํารวจให้นับเวลา
ราชการตั้งแต่วันเริ่มเข้า
รับราชการตํารวจใน
ระหว่างที่กําลังศึกษา
อยู่ในโรงเรียน
๓. เกณฑ์การขอ
พระราชทานที่กําหนด
ไว้ตามชั้นยศ ให้รวมถึง
ว่าที่ยศนั้นๆ ด้วย
๔. ลําดับ ๖ ซึง่ กําหนด
ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา
๕ ปี หมายถึงต้องดํารง
ตําแหน่งในระดับนั้นๆ
รวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ก่อน
วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปี
ที่จะขอพระราชทานไม่
น้อยกว่า ๖๐ วัน
- ลําดับที่ ๑๖ - ๑๘
การขอกรณีปีที่
เกษียณอายุราชการ
ตามข้อ ๔ ให้ขอปี
ติดกันได้
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ดับ

ยศ

๑๕. พ.ต.อ.
- อัตราเงินเดือน
พ.ต.อ.(พิเศษ)
เงินเดือนขั้นต้น
ของ พล.ต.ต.
- ดํารงตําแหน่ง
รอง ผบก.
๑๖. พล.ต.ต.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

ท.ช.

-

๑๗. พล.ต.ท.

-

๑๘. พล.ต.อ.

-

ป.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.

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. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.
เว้นกรณีลาออก
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชัน้ ตรา แต่ไม่เกิน
ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก ๑ ชัน้ ตรา
/หมายเหตุ ...

-4หมายเหตุ ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศ พ.ต.อ.อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) ตามความหมายของระเบียบนี้ หมายถึง
ข้าราชการตํารวจที่มียศ พ.ต.อ.อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) จากการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ
เลื่อนยศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
1. ได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งระดับ รอง ผบก.หรือเทียบเท่า
๒. ครองยศ พ.ต.อ.มาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมีอายุราชการรวมไม่น้อยกว่า ๑๘ ปี
๓. มีอัตราเงินเดือนเทียบได้ไม่น้อยกว่า ส.๕ ขั้นต่ํา
๔. มีคําสั่งปรับให้ได้รับเงินเดือนในระดับ ส.๕ จากการมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ - ๓
1.4 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้ เว้นแต่กรณีดังนี้
1.4.1 เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบฯ ต่างบัญชีกัน
1.4.2 เป็นการขอพระราชทานตามที่กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบฯ หรือ
1.4.3 เป็นการขอพระราชทานให้แก่ผู้กระทําความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษซึ่งเป็นงานสําคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ราชการ
หรือสาธารณชนหรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็นผลสําเร็จ โดยให้ระบุ
ความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่าได้กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใดและได้ผลดี
อย่างไร
1.5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอข้ามชั้นตราหรือเสนอเลื่อนชั้นตรา
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 1.4.3
1.6 ภายหลังจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีไปยัง ตร.แล้ว หากมี
บุค คลที่ได้รับ การแต่ง ตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้นและมีคุณ สมบัติอื่นครบตามหลัก เกณฑ์
ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจําปีได้ ให้แจ้งรายชื่อพร้อมหลักฐานไปยัง ตร.
เพื่อดําเนินการต่อไป
1.7 ตามระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ยการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์ฯ
พ.ศ.2536 ข้อ 8 ได้กําหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่า ให้พิจารณาโดย
รอบคอบว่าบุคคลที่เสนอขอพระราชทานฯ นั้น ได้ กระทําความดีความชอบเป็นประโยชน์แ ก่ ราชการหรือ
สาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิใช่พิจารณาแต่เพียงตําแหน่ง ระดับ ชั้น
ชั้นยศหรือครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น เพื่อให้ข้าราชการตํารวจ
ที่สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างแท้จริง จึงกําหนดแนวทาง
สําหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้
1.7.1 ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของข้ า ราชการตํ า รวจที่ ไ ด้ รั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอพระราชทานฯ จากผลการปฏิบัติงานประจําปีด้วย
โดยผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีในรอบปีที่ผ่านมาต้องได้รับผลการประเมินอยู่ในกลุ่มระดับดีหรือดีเยี่ยม
1.7.2 ให้หน่วยงานที่เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานฯ ทุกรายและหากผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขอพระราชทานฯ รายใด
อยู่ระหว่างการดําเนินการทางวินัยหรือถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างถูกสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาลรวมทั้งผู้กลับคืนสู่สถานะเดิมตามความใน
มาตรา 87 แห่ง พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้พิจารณาด้วยว่าผู้นั้นสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
.
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-5เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานฯ ให้แจ้งรายชื่อ
พร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้ทราบด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ตร. ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นรายๆ ไป และภายหลังจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปยัง ตร.แล้ว หากปรากฏว่าผู้ขอพระราชทานรายใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
และถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างถูกสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือถึงแก่กรรม หรือออกจากราชการก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
28 ก.ค. ของปีที่ขอพระราชทาน ให้รายงานกรณีดังกล่าวให้ ตร. ทราบภายใน 7 วัน พร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
1.7.3 กรณีที่มีข้าราชการตํารวจผู้เ สนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ร ายใด
ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากส่วนราชการอื่นที่มิใช่ ตร.เป็นผู้เสนอขอพระราชทานฯ
ในการประชุมพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของหน่วยให้บันทึกรายละเอียดลงในรายงาน
การประชุมให้ชัดเจนว่าผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากส่วนราชการอื่นนั้นได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใด เมื่อใด จากหน่วยงานใด ราชกิจจานุเบกษาเล่มใด รวมทั้งให้บันทึก
รายละเอียดในช่องหมายเหตุของบัญชีแสดงคุณสมบัติ (แบบ ขร ๔/37) พร้อมทั้งสําเนาราชกิจจานุเบกษาฉบับ
ดังกล่าวให้ทราบด้วย
2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา
2.1 ผู้ที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํ า นัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยการขอพระราชทานเครื ่อ งราชอิส ริย าภรณ์อ ัน เป็น ที ่เ ชิด ชูยิ ่ง ช้า งเผือ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือต้องมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตํารวจ ข้อ 1.1.1 - 1.1.3
2.2 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน และกรณีการนับระยะเวลา
เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้น หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์
2.3 เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา ให้ถือปฏิบัติตามบัญชี 15
ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2536 ดังนี้
บัญชี 15
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา
ลํา
ดับ

ตําแหน่ง

๑. ลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับเงิน
ค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา
ของข้าราชการพลเรือนระดับ 3
แต่ไม่ถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

บ.ม.

จ.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
ขอ จ.ม.
/ลําดับ 2...

-6ลํา
ดับ

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ จ.ช.
หมายเหตุ ๑. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๒. ต้องเป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร แต่ ไม่หมายความถึงลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
3. ต้ อ งเป็ น ลู ก จ้ า งประจํ า ที่ มี ชื่ อ และลั ก ษณะงานเป็ น ลู ก จ้ า งโดยตรงหมวดฝี มื อ หรื อ
ลูกจ้างประจําที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ

๒. ลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6
ขึ้นไป

บ.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

จ.ช.

2.4 เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการในสังกัด
ฝ่ายบริหาร จากระบบเดิมที่แบ่งเป็น ๕ หมวด คือ หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ หมวดฝีมือพิเศษ
และหมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ มาเป็นการจัดตามลักษณะงาน แบ่งเป็น ๔ กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่ ม งานสนั บ สนุ น กลุ่ มงานช่ าง และกลุ่ ม งานเทคนิ ค พิ เ ศษ ทํ า ให้ ร ายละเอี ย ดการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามบัญชี ๑๕ ท้ายระเบียบฯ เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงให้ถือปฏิบัติดังนี้
๒.4.๑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ บัญชี ๑๕ กําหนด
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจําว่าต้องเป็นลูกจ้างประจําหมวดฝีมือ
หรือลูกจ้างประจําที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการนั้น อนุโลมให้ลูกจ้างประจําตามลักษณะงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน
คือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ที่เดิมเคยดํารงตําแหน่ง
ในหมวดฝีมือหรือที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตามเดิม
โดยให้หมายเหตุในเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน (บัญชีคุณสมบัติ) ว่าเดิมดํารงตําแหน่งในหมวดใด
๒.4.2 หลักเกณฑ์การได้รับค่าจ้าง ซึ่งระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๖ บัญชี ๑๕ กําหนดเป็น ๒ กรณี
คือ กรณีได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ําของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ และกรณีได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๖ ขึ้นไปนั้น เนื่องจากปัจจุบันประเภทตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้เทียบเคียงเงินค่าจ้างของลูกจ้างดังกล่าวกับ
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ดังนี้
2.4.2.1 ลูกจ้างประจําซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมกําหนดให้ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตรา
เงินเดือนขั้นต่ําของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖
ให้เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ แต่ไม่ถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนระดับชํานาญการ โดยเริ่มต้นขอพระราชทาน บ.ม. เลื่อนได้จนถึง จ.ม.
/2.4.2.2 ลูกจ้าง......

-72.4.2.2 ลูกจ้างประจําซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมกําหนดให้ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตรา
เงินเดือนขั้นต่ําของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ ขึ้นไป ให้เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของข้าราชการ
พลเรือนระดับชํานาญการ ขึ้นไป โดยเริ่มต้นขอพระราชทาน บ.ช. เลื่อนได้จนถึง จ.ช.
3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสข้าราชการตํารวจชั้นผู้ใหญ่
3.1 ผู้ที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํา นัก นายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ยการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์อัน เป็น ที่เ ชิด ชูยิ่ง ช้า งเผือ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือผู้ขอพระราชทาน
ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตํารวจ ข้อ 1.1.1-1.1.3
3.2 เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสข้าราชการตํารวจชั้นผู้ใหญ่ให้
ถือปฏิบัติตามบัญชี 24.4 ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
พ.ศ.2536 ดังนี้

ลํา
ดับ

บัญชี 24.4
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสข้าราชการตํารวจชั้นผู้ใหญ่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
ตําแหน่ง
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

๑. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

ต.ม.

ป.ม.

๒. พล.ต.อ. ที่ดํารงตําแหน่งซึ่งมี
ลักษณะเป็นการบังคับบัญชา
ตามกฎหมาย

จ.ม.

ท.ช.

3. พล.ต.ท. ที่ดํารงตําแหน่งซึ่งมี
ลักษณะเป็นการบังคับบัญชา
ตามกฎหมาย

จ.ม.

ท.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ปีเว้นปี
ตามลําดับถึง ท.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ม.ขึ้นไป
ต้องเว้น 2 ปี ตามลําดับถึง ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ปีเว้นปี
ตามลําดับถึง ท.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ม.ขึ้นไป
ต้องเว้น 2 ปี ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่ อ นชั้ น ตราได้ ปี เ ว้ น ปี
ตามลําดับถึง ท.ม.

4. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
4.1 ผู้ที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํา นัก นายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ยการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์อัน เป็น ที่เ ชิด ชูยิ่ง ช้า งเผือ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือผู้ขอพระราชทาน
ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตํารวจ ข้อ 1.1.1-1.1.3
/4.2 เกณฑ์การ...

-84.2 เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ให้ถือปฏิบัติตาม
บัญ ชี 32 ท้ายประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ 33 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ดังนี้
บัญชี 32
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
ลํา
ดับ

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

1. พนักงานราชการ

บ.ม.

จ.ช.

บ.ช.

ต.ม.

จ.ม.

ต.ช.

จ.ช.

ท.ม.

- กลุ่มงานบริการ
- กลุ่มงานเทคนิค

2. พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3. พนักงานราชการ
- กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

4. พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ช.
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ต.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ช.
3. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ต.ม.
4. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ต.ช.

หมายเหตุ
1. ลําดับ 1 - 4 ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. ลําดับ 5 - 7 ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ต้องเป็นพนักงานราชการ
ตามสัญญาจ้างของส่วนราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547
4. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มี
ชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงาน
ที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจํา
หมวดฝีมือขึ้นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ

1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ต.ม.
3. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ต.ช.
4. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
/ลําดับ 5 .....

-9ลํา
ดับ

ตําแหน่ง

5. พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอระราชทาน
เริ่มต้น
ขอ

เลื่อนได้ถึง

ต.ม.

ท.ช.

ระดับทั่วไป

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ต.ช.
3. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ท.ม.
4. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ท.ช.

6. พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ต.ช.

ป.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ท.ม.
3. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ท.ช.
4. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.

ท.ม.

ป.ช.

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

ระดับประเทศ

7. พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

5. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่า ด้ว ยการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์อัน เป็น ที่เ ชิด ชูยิ่ง ช้า งเผือ กและเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ 11 (3) ให้ปฏิบัติดังนี้
5.1 คุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทาน
(1) มีคุณสมบัติในเบื้องต้นครบตามระเบียบ ฯ ข้อ 8 และ 10
(2) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยนับแต่วันที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง จนถึงวันที่เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นนี้
(3) เป็นผู้ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน
และมีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการพิจารณา
/(4) จะต้อง...

- 10 (4) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนับแต่วันที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองจนถึงวันที่เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นนี้ (การนับเวลาให้นับต่อเนื่องทุกสังกัด
ที่ได้ปฏิบัติราชการ)
5.2 ผลงานการกระทําความดีความชอบดีเด่นที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
5.2.1 เป็นผลงานของตนเองและต้องไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาก่อน ถ้าเป็นผลงานที่ทําร่วมกันเป็นหมู่คณะจะต้องสรุป
แยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมได้
5.2.2 ผลงานที่ปฏิบัติให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
จนถึงวันที่เสนอขอพระราชทานชั้นสูงขึ้น
5.2.3 แนวทางการพิจารณาผลงานการกระทําความดีความชอบดีเด่น
5.2.3.1 กรณี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ฝ่ า อั น ตราย ให้ ยึ ด ถื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาโดย
เทียบเคียงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ข้อ 11 ข.
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ที่ได้ทําการต่อสู้ในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ หรือ
เป็นผู้ควบคุมการต่อสู้อย่างใกล้ชิดในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
(2) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวั่นเกรงอันตรายด้วยการยอมเอาชีวิต
เข้ า แลกเพื่ อ ให้ ผู้ อื่ น พ้ น จากภยั น ตรายแห่ ง ชี วิ ต ที่ ใ กล้ จ ะถึ ง และไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งให้ พ้ น โดยวิ ธี อื่ น ใดได้
ซึ่งภยันตรายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง
(3) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวั่นเกรงอันตรายด้วยการยอมเอาชีวิต
เข้าแลกเพื่อ บรรเทาภัยพิบัติร้า ยแรงหรือ ขนาดใหญ่ ซึ่ง ภัย พิบัตินั้น มิไ ด้เ กิดขึ้น จากความประมาทเลิน เล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง
5.2.3.2 กรณีปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสําคัญยิ่ง
และเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือ สาธารณชน พิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) เอาใจใส่ ดู แ ล เร่ ง รั ด การทํ า งานที่ป ฏิ บัติ ใ ห้ สํ า เร็ จ เรีย บร้ อ ยและ
ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามกําหนด
(2) ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง มีความพากเพียรพยายาม
ในการทํางานนอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วยังอุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ ซึ่งผลงานที่
ปฏิบัตินั้นเป็นประโยชน์ต่อราชการ สังคม และประชาชน โดยไม่จํากัดเฉพาะกลุ่มหรือพวกหรือหมู่คณะ
(3) ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก
(4) ผลการปฏิบัตินั้นสามารถเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ มีลักษณะงาน
ที่ปรากฏผลให้เห็นชัดเจนเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น
5.2.3.3 กรณีคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็น
ผลสําเร็จ พิจารณาจากผลงานนั้น ๆ ว่าเกิดจากความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการพัฒนางาน พัฒนาการทํางาน
นําเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการคิดค้นสิ่งหรือวิธีการนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
มีลักษณะผลงานที่ปรากฏเห็นได้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลอื่นสามารถนําไปใช้
เป็นตัวอย่างได้
/5.3 ให้ผู้เสนอ...
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(แบบกรณีพิเศษ/๓๗) ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษต่อการขอพระราชทาน ๑ ราย (กรณีมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ให้ส่งเป็นเอกสารประกอบ) พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญให้ชัดเจนว่า ได้ปฏิบัติอย่างไร และเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างไร และให้จัดทําประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่
เริ่มรับพระราชทานจนถึงปัจจุบัน (แบบ ขร 4/37) ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้
6. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายกรณีพิเศษ ผู้เสนอขอพระราชทาน
ต้องมีคุณสมบัติและผลงานการกระทําความดีความชอบรวมทั้งการจัดทําแบบรายงานความดีความชอบตามข้อ 5
ทั้งนี้ คุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่ขาดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้น) เพียง 1 ปี และหรือ
เป็นผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการในปีที่เสนอขอพระราชทาน หากเป็นผู้ที่ขาดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราเกินกว่า
1 ปี ต้องมีผลงานการกระทําความดีความชอบดีเด่น และได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบดีแล้ว
ว่ามีเหตุผลสมควรเสนอขอพระราชทานเป็นกรณีพิเศษได้อย่างแท้จริง ก็ให้เสนอขอพระราชทานได้
7. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ตามระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยบํา เหน็จ ความชอบสํา หรับ เจ้า หน้า ที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษสํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
7.1.1 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (29 พ.ค.) หากมิได้ปฏิบัติงานติดต่อกัน ให้นับรวมระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ละครั้ง เมื่อนับรวมระยะเวลาดังกล่าวแล้วต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (29 พ.ค.)
7.1.2 การลดระยะเวลาสําหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลง 1 ปี
จากหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ใ นระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิ ดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานในลักษณะปฏิบัติงาน
จนก่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
7.1.3 การลดระยะเวลาสําหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลง 2 ปี
จากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(1) ทําการต่อสู้ สู้รบ หรือปราบปรามจนได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้
(2) ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยหรือฝ่าอันตรายเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกประทุษร้าย
(3) ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ จ นได้ รั บ
บาดเจ็บสาหัส
/(4) มีผลงาน...
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ก่อความไม่สงบหรือก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อการนํานโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
7.1.4 ตามข้อ 7.1.3 (4) กรณีผลงานอันก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อกรณีความมั่นคงและ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบ จะต้องมีผลงานเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผู้ขอลดระยะเวลาสําหรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลง 1 ปี แล้วมีผลงานโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด โดยพิจารณาจากสถิติตัวชี้วัด
อื่นๆ เช่น มีการระบุปริมาณ คุณภาพ สถิติหรือตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน และต้องเป็น
ผลงานของผู้ขอพระราชทานเองมิใช่ของหน่วยงาน
7.1.5 ตามข้อ 7.1.3 (4) กรณีผลงานก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อการนํานโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านใดและผลงานก่อให้เกิดผลดีอย่างไร ต้องระบุปริมาณ คุณภาพ สถิติหรือตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข
เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน และต้องเป็นผลงานของผู้ขอลดระยะเวลาสําหรับการเสนอขอพระราชทานเอง
มิใช่ของหน่วยงาน โดยปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ได้รับการชมเชยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรางวัล
ใบประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ อันเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
7.2 ให้ผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทําแบบรายงานความดีความชอบ
หากเข้าหลักเกณฑ์กรณีขอลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลง 1 ปี หรือเข้าหลักเกณฑ์
กรณีขอลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลง 2 ปี แล้วแต่กรณี ตามแบบรายงาน
ความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษที่แนบมาพร้อมนี้
8. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ไปช่วยราชการในหน่วยงานราชการในพระองค์ฯ ให้หน่วยที่เสนอขอแจ้งรายชื่อผู้
ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีดังกล่าว จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แยกจากบัญชีกรณีปกติ ส่งให้ สกพ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
ทราบและทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อน เมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชานุญาตแล้ว ตร. จะดําเนินการเสนอขอพระราชทานไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ใน
การเสนอขอพระราชทานเครื ่อ งราชอิส ริย าภรณ์ใ ห้แ ก่ข้ าราชการตํารวจที่ไ ปช่ว ยราชการดัง กล่า ว ขอให้
หน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบัญชีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวมกับข้าราชการตํารวจในสังกัด
รายอื่นด้วย
9. การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการตํารวจ
9.1 การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
พ.ร.บ. เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
9.1.1 ข้าราชการตํารวจที่มีเวลารับราชการตํารวจหรือมีเวลารับราชการตํารวจและทหาร
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี นับแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึง 28 ก.ค. ของปีที่เสนอขอพระราชทาน
ให้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา
9.1.2 ข้าราชการตํารวจที่รับราชการมารวมเวลาราชการไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วันเริ่ม
เข้ารับราชการจนถึง 28 ก.ค.ของปีที่เสนอขอพระราชทาน ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา
ตามข้อ 9.1.1 ให้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
/9.1.3 การนับ......

- 13 9.1.3 การนับเวลาราชการตามข้อ 9.1.1 และ 9.1.2 หากเป็นกรณีที่ได้รับราชการมา
ก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
9.1.4 การขอพระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลาหรื อ เหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา ขอได้ เ พี ย ง
เหรีย ญเดีย วเท่า นั้น นอกจากผู้ข อพระราชทานจะมีคุณ สมบัติต ามข้อ 9.1.1 และข้อ 9.1.2 แล้ว ผู้ข อ
พระราชทานต้อ งเป็น ผู ้ที ่ม ีค ุณ สมบัต ิต ามหลัก เกณฑ์ที ่สํ า นัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีกํ า หนดกล่า วคือ
กรณีผู้ขอพระราชทานตามข้อ 9.1.1 ช่วงระยะเวลารับราชการติดต่อกัน 15 ปี นับถึง 28 ก.ค. ของปีที่
เสนอขอพระราชทาน ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยกระทําความผิดจนถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่าภาคทัณฑ์ และกรณีผู้
ขอพระราชทานตามข้อ 9.1.2 ผู้ขอพระราชทานต้องเป็นผู้ที่รับราชการมาโดยไม่เคยกระทําความผิดจนถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อนนับตั้งแต่เริ่ม รับราชการจนถึงปีที่ขอพระราชทาน โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวหากเคย
กระทําความผิดทางวินัยมาแล้วแต่ได้รับการล้างมลทิน ตาม พ.ร.บ. ล้างมลทินฯ การได้รับการล้างมลทิน
เป็นเพียงให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษมาก่อนเท่านั้น แต่การกระทําดังกล่าวยังเป็นความผิดอยู่ ดังนั้น ย่อมถือ
ไม่ไ ด้ว่า ผู ้นั ้น เป็น ผู ้ที ่ไ ด้ร ับ ราชการด้ว ยความเรีย บร้อ ย จึง ไม่อ าจขอพระราชทานเหรีย ญจัก รมาลาหรือ
เหรียญจักรพรรดิมาลาได้
10. ให้หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตํารวจ ดําเนินการ
จัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยใช้โปรแกรม Access ๒๐๐๓
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าว และศึกษาวิธีการใช้ง านได้จ าก www.personnelpolice.com
(เว็บไซต์ กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
11. การส่งเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขอให้ทุกหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่จัดทําเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นผู้นําเอกสารเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการตํารวจในสังกัด ส่งที่ สกพ.(งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.)
โดยตรงเพื ่อ ตรวจสอบจํ า นวนผู ้ข อพระราชทานและจํ า นวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง โดยให้ส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ดังนี้
11.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของหน่วย
(๒) บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ขร ๑) กรณีชั้นสายสะพาย
(3) บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ขร ๒) กรณีชั้นต่ํากว่าสายสะพาย
(๔) บัญ ชี แสดงคุ ณ สมบัติของข้าราชการตํารวจ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ (ขร ๔/37) โดยพิมพ์จากโปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Access ๒๐๐๓
(๕) CD บันทึกข้อมูลโปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Access
๒๐๐๓
(๖) บัญชีแสดงคุณสมบัติลูกจ้างประจํา ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ลจ ๓/๓๗) (ถ้ามี)
(๗) บั ญ ชี แ สดงคุ ณ สมบั ติ คู่ ส มรสของข้ า ราชการตํ า รวจชั้ น ผู้ ใ หญ่ ซึ่ ง เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (คร ๔/๓๗) (ถ้ามี)
/(๘) บัญชีแสดง...

- 14 (๘) บั ญ ชี แ สดงคุ ณ สมบั ติ พ นั ก งานราชการ ซึ่ ง เสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิสริยาภรณ์ (รก ๔/๓๗) (ถ้ามี)
(๙) แบบรายงานความดีความชอบ ประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ (แบบกรณีพิเศษ/๓๗) (ถ้ามี)
(๑๐) แบบรายงานความดีความชอบ ประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบรายงานความดีความชอบ
ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ) (ถ้ามี)
(11) สํ า เนา ก.พ.7 ของข้ า ราชการตํ า รวจที่ เ สนอขอชั้ น ป.ม.กรณี ตํ า แหน่ ง ไม่ ใ ช่
รอง ผบก. เช่น ตําแหน่ง นักบิน (สบ 5) ,อาจารย์ (สบ 5), นายแพทย์ (สบ 5) ฯลฯ
(12) บั ญ ชี ร ายชื่ อ ลงนามรั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ า ราชการตํ า รวจผู้ ข อ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยพิมพ์จากโปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจําปี ... Access ๒๐๐๓
11.๒ การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือเหรียญจักรพรรดิมาลา
(๑) บัญชีรายชื่อข้าราชการตํารวจผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือเหรียญ
จักรพรรดิมาลา โดยพิมพ์จากโปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ Access ๒๐๐๓
เหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา
(๒) บัญชีรายการประวัติผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา จํานวน ๒ ชุด
โดยผู้เสนอขอพระราชทานฯ ต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองในบัญชีรายการประวัติด้วยตนเองเท่านั้น
(3) CD บันทึกข้อมูลโปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Access
๒๐๐๓ เหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา
(4) บัญชีรายชื่อลงนามรับรองความถูกต้องของข้าราชการตํารวจผู้ขอพระราชทาน
เหรี ย ญจั ก รมาลาหรื อ เหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา โดยพิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี.... Access ๒๐๐๓
-------------------------------------------------------

