
๙  

 

บทที่ ๓ 

แนวทางการพิจารณาเสนอขอ 

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 

จากหลักการของกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวของในการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต หนวยงาน
ของรัฐตนสังกัด (กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี) จึงควรพิจารณาคุณสมบัติและผลการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต  ดังนี้  
 ๓.๑  คุณสมบัติผูขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

 ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีพึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช 

อิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ี

เกี่ยวของ  ดังนี้  
 (๑) การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราช 

อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดคุณสมบัติของ

บุคคลท่ีพึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไว  ดังนี้ 
  (๑.๑) เปนผูมีสัญชาติไทย 
 (๑.๒) เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอ

สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย และเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง และ 
 (๑.๓) เปนผูท่ีไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๒) การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีพึงไดรับการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณไว  ดังนี้ 
 (๒.๑)  มีความประพฤติดี 
 (๒.๒) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิด ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๒.๓) ไมเคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมาย

อื่นเวนแตเปนการตองสงคืนเนื่องจากไดรับพระราชทานในช้ันท่ีสูงข้ึน 
 



๑๐  

 
 (๓) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

เปนกรณีพิเศษ  
ประกาศดังกลาวไดกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีพึงไดรับการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไว  ดังนี้ 
    (๓.๑)  ตองเปน “เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน”

๑
 ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

   (๓.๒)  ตองมีคําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติหนาท่ีประจําในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต  โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของผูปฏิบัติงานท่ีจะ

ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ มี ๒ กรณี คือ 
    (๓.๒.๑) ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต

ติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป กอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอย

กวา ๖๐ วัน (๖ ตุลาคม)  
    (๓.๒.๒) กรณีผูปฏิบั ติงานมิไดปฏิบั ติงานติดตอกันใหนับรวม

ระยะเวลาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตในแตละครั้ง เม่ือนับรวมระยะเวลาดังกลาวแลวตองมี

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป กอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอย

กวา ๖๐ วัน (๖ ตุลาคม) 
   การนับระยะเวลาปฏิบัติงานตามขอ (๓.๒.๑) และ (๓.๒.๒) มิใหใชบังคับกับ

กรณีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานน้ันเอง  
๓.๒  ผลงานท่ีใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

(๑) ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีพึงไดรับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษจะตองเปนผูท่ีมีผลงานในการปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใตท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑและเง่ือนไขของผลงานท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพิจารณา

บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
(๒) ผลงานท่ีใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เปนสวนท่ีมี

ผลตอการพิจารณาลดระยะเวลาในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณจากท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ หรือประกาศท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว ดังนั้น ผูปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

กลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองใหความสําคัญในการเขียนผลงานใน

แบบรายงานความดีความชอบตามท่ี ก.บ.จ.ต. กําหนด โดยจะตองแสดงถึงพฤติการณหรือรายละเอียด

ผลการปฏิบัติงานท่ีใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณใหชัดเจน และควรมีเอกสาร

หรือหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย ดังนี้ 

หมายเหตุ  “เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน”
๑
หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ กํานัน 

ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและอาสาสมัครทหารพราน  

ซึ่งไดรับคําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต 



๑๑  

 
(๒.๑) กรณีขอลดระยะเวลา ๑ ป (ตามขอ ๒ ของประกาศฯ) 

 การลดระยะเวลาสําหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ลง ๑ ป จากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จะตองเปนผูมีผลงานในลักษณะปฏิบัติงานจนกอใหเกิดผลดีตอการ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหสรุปผลการปฏิบัติงานใหเห็นเปนท่ีประจักษวา ผลงานนั้น

กอใหเกิด “ผลดีตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต”๒ อยางไร  
  (๒.๒) กรณีขอลดระยะเวลา ๒ ป (ตามขอ ๓ ของประกาศฯ) 
    การลดระยะเวลาสําหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ลง ๒ ป  จากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จะตองเปนผูมีผลงานในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังนี้  
•  “ทําการตอสู สูรบ”๓หรือ“ปราบปราม”๔ 

จนไดรับบาดเจ็บจากการตอสู 
•  ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยหรือฝาอันตรายเพ่ือชวยเหลือผูถูกประทุษราย 
•  ถูกประทุษรายขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีจน

ไดรับบาดเจ็บสาหัส 
•  มีผลงานอันกอใหเกิดผลดีอยางยิ่งตอการปราบปรามการกอความไมสงบ

หรือกอใหเกิดผลดีอยางยิ่งตอการนํานโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไป

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
หมายเหตุ  “ผลดีตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต”

๒  
หมายความวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีไดปฏิบัติงานตาม

ตําแหนงและอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาจะเปนการสงเสริม สนับสนุน ปองกัน พัฒนา หรือแกไขปญหาใดๆ ก็ตาม  จนเกิด 

ผลดีตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังนี้ โดยปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ และมีผลสัมฤทธ์ิของการ

ปฏิบัติอยูในเกณฑดี 

 “การตอสู สูรบ ”
๓

 หมายความวา เปนพฤติกรรมท่ีกระทําการตอสู หรือสูรบใน ๒ กรณี กลาวคือ  
 ๑) การสูรบหรือตอสูดวยความกลาหาญ ไดแก ทําการสูรบหรือตอสูโดยไมหวั่นเกรงอันตรายดวยการยอมเอา

ชีวิตเขาแลก เพ่ือใหภารกิจสําเร็จ หรือเพ่ือแกไขสถานการณใหดีขึ้น ท้ังนี้ ตองเปนการแสดงพฤติกรรมเปนรายบุคคล       

โดยไมตองคํานึงถึงผลสําเร็จของหนวยงาน 
 ๒) การสูรบหรือตอสูเปนผลดีแกหนวยงาน ไดแก การตอสูกับศัตรู เม่ือฝายเราเปนฝายเขาปราบปรามหรือ  

เม่ือฝายเราเปนฝายถูกโจมตี โดยคํานึงถึงกําลังพลท้ัง ๒ ฝาย ลักษณะภูมิ ประเทศ ระยะเวลาในการตอสูและผลดีท่ีปรากฏ ดังนี้ 
 (๑) สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ 
 (๒) สามารถยึดยุทโธปกรณท่ีสําคัญ หรืออาวุธสงครามไดเปนจํานวนมาก หรือเอกสารลับท่ีสุดท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง หรือ 
 (๓) สามารถยึดคายหรือฐานปฏิบัติการท่ีสําคัญๆ ไดหลายแหง หรือ 
 (๔) กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ใหอยูในดลุยพินิจของ ก.บ.จ.ต. ท่ีจะพิจารณาเปนรายเฉพาะกรณี  ๆไป  
 “การปราบปราม”

๔
 หมายความวา การกระทําตอโจรผูรายท่ัวไป ถือเปนพฤติกรรมปราบปรามผูกระทําผิด 



๑๒  

 
• กรณีมีพฤติการณ ใหระบุถึงพฤติการณใหเห็นเปนท่ีประจักษวา ไดทํา 

การตอสู สูรบ หรือปราบปรามจนไดรับบาดเจ็บจากการตอสูหรือปฏิบัติงานเสี่ยงภัยหรือฝาอันตราย 

เพ่ือชวยเหลือผูถูกประทุษราย หรือถูกประทุษรายขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีจน

ไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือมีผลงานอันกอใหเกิดผลดีอยางยิ่งตอการปราบปรามการกอความไมสงบ

อยางไร โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางละเอียด  
•  กรณีมีผลการปฏิบัติงาน ใหสรุปผลการปฏิบัติงานใหเปนท่ีประจักษวา 

ผลงานนั้นเปนผลงานท่ีกอใหเกิดผลดีอยางยิ่งตอการปราบปรามการกอความไมสงบ หรือกอใหเกิด

ผลดีอยางยิ่งตอการนํานโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรมอยางไร โดยผลงานในกรณีนี้ตองมีปริมาณและคุณภาพมากกวาผลงาน ตามขอ (๒.๑)  เพ่ือให
สอดคลองกับหลักการ ตามขอ (๒.๒) ท่ีไดกําหนดลักษณะของผลงานท่ีใชประกอบการเสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณวาผลงานอันกอใหเกิดผลดีอยางยิ่งตอการนํานโยบายของรัฐบาลใน

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาในการเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณได ๒ ป จากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบ 

๓.๓   กรณีตัวอยางการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

 (๑) กรณีการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ตามขอ ๒ 

ขอ ๓ และขอ ๔ ของประกาศฯ ซ่ึงเปนการลดระยะเวลาในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณลง ๑ ป หรือ ๒ ป จากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบใหพิจารณาระยะเวลา

การเลื่อนช้ันตราตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

อันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙    

โดยลดระยะเวลาการเลื่อนช้ันตราลง ๑ ป หรือ ๒ ป แลวแตกรณีของผลการปฏิบัติงาน เชน 
•  นาย ก เปนขาราชการพลเรือน ดํารงตําแหนง เจาพนักงานปกครอง ระดับ

ชํานาญการพิเศษ (เดิมดํารงตําแหนงระดับ ๘) ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันทวีติยาภรณ

ชางเผือก(ท.ช.) เ ม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนท่ีจะเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๕   ดังนั้น หาก นาย ก ได

ปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และเปนผูท่ีมีผลการ

ปฏิบัติงาน ตามขอ ๒ ของประกาศฯ คือ ลดระยะเวลาได ๑ ป  นาย ก ก็เปนผูท่ีพึงไดรับการเสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันประถมาภรณมงกุฎไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกรณีพิเศษ   
•  นาย ข เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับหัวหนาแผนก ไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันเบญจมาภรณมงกุฎไทย(บ.ม.) เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๐  ซ่ึงตามหลักเกณฑจะเปน  

ผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสามารถเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันเบญจมาภรณชางเผือก 

(บ.ช.) ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนั้น หาก นาย ข ไดปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตรวมกัน

มาแลวไมนอยกวา ๑ ป และเปนผูท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓ ของประกาศฯ คือ ลดระยะเวลาได 

๒ ป นาย ข ก็เปนผูท่ีพึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันเบญจมาภรณชางเผือกใน 

ป พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกรณีพิเศษ 



๑๓  

 
ในการพิจารณาดังกลาว นอกจากจะพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการเลื่อนช้ันตราแลว  

จะตองพิจารณาวาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานน้ันมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบได

กําหนดไวหรือไม ซ่ึงหากมีคุณสมบัติไมครบถวนก็ไมอาจเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ตามขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ของประกาศฯ ได ท้ังนี้ รวมทั้งกรณีท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราช 

อิสริยาภรณช้ันสูงสุดตามระดับตําแหนงแลวดวย 
 (๒)  กรณีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ตามขอ ๕ 

ของประกาศฯ ซ่ึงเปนกรณีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัว หรือความประมาทเลินเลออยาง

รายแรงของผูปฏิบัติงานน้ันเอง ใหเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
นั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษไดไมเกิน ๒ ช้ันตรา ท้ังนี้ หากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดังกลาวไมเคยไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมากอน  ใหเสนอขอพระราชทานช้ันเริ่มตนตามตําแหนง ระดับ หรือ

ช้ันยศกอนเสียชีวิต หรือช้ันสูงข้ึนจากช้ันเริ่มตนไมเกิน ๒ ช้ันตรา โดยจะตองพิจารณาเสนอพระราชทาน
ไมตํ่ากวาช้ันเบญจมาภรณมงกุฎไทย หรือเบญจมดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณี เชน 

• นาย ฉ  เปนขาราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดํารงตําแหนง

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ (เดิมดํารงตําแหนงระดับ ๖) ปฏิบัติหนาท่ี ณ ท่ีทําการปกครอง

จังหวัดนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ไดเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก

เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ในขณะปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบในพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 

๑ เมษายน ๒๕๕๒  โดย นาย ฉ  เคยไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันตริตาภรณชางเผือก

(ต.ช.) เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังนั้น แม นาย ฉ  จะไมไดปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต

เปนระยะเวลาครบ ๑ ป ตามขอ ๑ ของประกาศฯ แตก็เปนผูท่ีมีคุณสมบัติ ตามขอ ๕ ของประกาศ

กระทรวงมหาดไทยจึงสามารถเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสูงข้ึน ๒ ช้ันตราจากท่ี นาย ฉ 

เคยไดรับพระราชทาน คือ ช้ันทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) ใหแก นาย ฉ  
• นาย ช เปนผูใหญบาน ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  

ไดเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ในขณะปฏิบัติหนาท่ีรักษา
ความสงบในพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ โดย นาย ช  เคยไดรับพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณช้ันเหรียญเงินชางเผือก(ร.ง.ช.) กรณีดังกลาวเปนไปตามขอ ๕ ของประกาศฯ ซ่ึงสามารถ

เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสูงข้ึน ๒ ช้ันตราจากท่ีเคยไดรับพระราชทาน คือ ช้ันเหรียญ

ทองชางเผือก (ร.ท.ช.) แตเนื่องจากตามขอ ๕ ของประกาศฯ กําหนดใหพิจารณาเสนอพระราชทาน    

ไม ตํ่ากวาช้ันเบญจมาภรณมงกุฎไทย หรือเบญจมดิเรกคุณาภรณ ดังนั้น ในกรณีดังกลาว 
กระทรวงมหาดไทยจึงสามารถพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันเบญจมาภรณ

มงกุฎไทย(บ.ม.) ใหแก นาย ช 



๑๔  

 

 ๓.๔  สรุปหลักเกณฑในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปน

กรณีพิเศษ 
(๑)  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑.๑) เปนผูประพฤติดี และปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอ
สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซ่ือสัตยและเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง 

(๑.๒) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑.๓) เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณหรือ

ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๑.๔) เปนผูท่ีไดรับคําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติหนาท่ีประจําในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต  

(๒) คุณสมบัติเฉพาะกรณี 

ท่ี การพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะผลงาน 
๑ ลดระยะเวลา ๑ ป 

 

ปฏิบัติหนาท่ีประจําในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต

มาแลวไมนอยกวา ๑ ป กอน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาไมนอยกวา ๖๐ 
วันของปท่ีเสนอขอพระราชทาน 
(๖ ตุลาคม) 

• มีผลการปฏิบัติงานจนกอใหเกิดผลดีตอ
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

๒ ลดระยะเวลา  ๒ ป 
 

ปฏิบัติหนาท่ีประจําในพ้ืนท่ี

จั งหวัดชายแดนภาคใต

มาแลวไมนอยกวา ๑ ป กอน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาไมนอยกวา ๖๐ 
วันของปท่ีเสนอขอพระราชทาน 
(๖ ตุลาคม) 
 

• มีผลการปฏิบั ติ งานในลักษณะหนึ่ ง

ลักษณะใด ดังนี้ 
o ทําการตอสู สูรบหรือปราบปรามจน

ไดรับบาดเจ็บจากการตอสู 
o  ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยหรือฝาอันตราย

เพ่ือชวยเหลือผูถูกประทุษราย 
o ถูกประทุษรายขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือ

เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับบาดเจ็บ

สาหัส 
 

 



๑๕  

 
 
ท่ี การพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะผลงาน 

   o มีผลงานอันกอใหเกิดผลดีอยางยิ่ง 
ตอการปราบปรามการกอความไมสงบหรือ

กอใหเกิดผลดีอยางยิ่งตอการนํานโยบาย

ของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใตไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
๓ เลื่อนสูงข้ึนไมเกิน ๒ 

ช้ัน (ไมตํ่ากวาช้ัน 

เบญจมาภรณมงกุฎ

ไทย หรือช้ันเบญจม

ดิเรกคุณาภรณ) 

 • เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจาก

เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ซ่ึงมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัว หรือ
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ

ผูปฏิบัติงานน้ันเอง 

  (๓)  ระยะเวลาในการสงเรื่องเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

   (๓.๑)  กรณีการขอลดระยะเวลา ๑ ป หรือ ๒ ป ใหสงเรื่องเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษไดต้ังแตเดือนมกราคม จนถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคมของทุกป 
๕ 

   (๓.๒)  กรณีทุพพลภาพใหดําเนินการเหมือนขอ (๓.๑) 

   (๓.๓)  กรณีเสียชีวิตใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดสงเรื่องไปท่ีสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษโดยดวนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ “ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของทุกป ” 

๕
หมายความวา กระทรวงจะตองมีหนังสือลงวันท่ีไมเกินวันท่ี ๓๑ 

กรกฎาคมสงเร่ืองเสนอขอพระราชทานให ก.บ.จ.ต. พิจารณา และกระทรวงจะตองจัดสงหนังสือดังกลาวถึง ก.บ.จ.ต.   

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ไมวาจะเปนการจัดสงโดยเจาหนาท่ีของกระทรวงหรือจัดสงทางไปรษณีย  

หากลวงเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาว ก.บ.จ.ต. จะไมรับพิจารณา 

 


