
 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก  

และเครื่องราชอิสรยิาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
 

  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป เปนงานที่มีความสําคัญ     
และการดําเนนิการมีหลายขัน้ตอนซึ่งกําหนดไวเปนการเฉพาะ  อีกทั้งเปนงานที่ตองดําเนินการอยาง 
ตอเนื่องเพื่อใหเกิดความรอบคอบและถูกตองอยางแทจริง   ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวย 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมี 
เกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536  กําหนดใหสวนราชการตาง ๆ รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของบุคคล  ความถูกตองของคํานําหนาชื่อ  ช่ือตัว  ช่ือสกลุ  ช้ันตรา และเอกสารประกอบการพิจารณา 
เสนอขอพระราชทาน  และการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณประจําปมีกําหนดเวลา            
ในการดําเนินการและจดัสงเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณประจําปพิจารณากอน  แลวจึงนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรใีหความเห็นชอบแลวสงให 
สํานักราชเลขาธิการนาํความกราบบังคมทูลขอพระราชทานตอไป 
 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  : 

  ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
รัฐบาลจะไดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลตาง ๆ ที่ถือสัญชาติไทยที่ได 
ประกอบความดีความชอบเปนประโยชนตอประเทศและสาธารณชน เพื่อเปนเกยีรตแิละสงเสริม 
การกระทําความดีความชอบนั้น ๆ  ใหเปนตัวอยางทีด่ีสืบไป  และถือวาเปนการขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 

   เครื่องราชอิสริยาภรณที่รัฐบาลเสนอขอพระราชทานใหแกบุคคลตาง ๆ เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเปนประจําป  ประกอบดวย 
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1.    เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิง่ชางเผือก  เพื่อพระราชทาน 
ใหแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน 

2.    เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิง่มงกฎุไทย เพือ่พระราชทาน    
ใหแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน 

3.    เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคณุาภรณ  เพื่อ 
พระราชทานใหแกผูกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ  ศาสนา  และประชาชน 

4.    เหรียญจักรพรรดิมาลา  เพื่อพระราชทานใหแกขาราชการฝายพลเรือน 
ที่รับราชการมาดวยความเรยีบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป 

5.   เหรียญจักรมาลา  เพื่อพระราชทานใหแก  ทหาร  ตํารวจ ที่ประจําการ 
รวมเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป 

ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกบัเครื่องราชอิสริยาภรณไทยที่เสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป เนื่องในวโรกาสพระราชพธีิเฉลิมพระชนมพรรษา ใหแก
ผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน  ไดแก   เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
อันเปนท่ีเชิดชยูิ่งชางเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   ดงันี้   
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  : 

1.    พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก พ.ศ.2484 
  2.    พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2484 
  3.    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 
  4.   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย พ.ศ.2536 
  5.   ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการปรับปรุงราคาชดใชแทนเครือ่งราชอิสริยาภรณ 
ที่ไมสามารถสงคืนตามกฎหมาย ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550 

6.   หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 194 ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2535   
เร่ือง  การจัดทาํประวัติผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

7.    หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 39 ลงวันที่ 24 กุมภาพนัธ  2537   
เร่ือง  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
 



      - 31 - 

8. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 87 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2537  
เร่ือง  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณพีิเศษ 
  9.    หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 37 ลงวันที่ 11 กุมภาพนัธ 2540 
เร่ือง  การขอแกไขคําผิดของคํานําหนาชื่อ ช่ือตัวและหรอืช่ือสกุลในราชกิจจานเุบกษา 
       10.  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/ว 183 ลงวันที่ 5 กันยายน 2540 
เร่ือง   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายใหแกขาราชการที่เกษียณอายุราชการ  
  11.  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/ว 126 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 
เร่ือง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจําป 

12.  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 168 ลงวันที่ 13 กันยายน 2544 
เร่ือง  การจายเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันต่ํากวาสายสะพาย 

13. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/ว 63 ลงวันที่ 24 เมษายน 2545 
เร่ือง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 

14. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/9856 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 
เร่ือง  หารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

15. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0507/ว 150 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2546 
เร่ือง  การนับระยะเวลาสําหรบัการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ 
ที่ไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ 
 

คุณสมบัติของผูที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  : 

  ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 กําหนด 
เกี่ยวกับคณุสมบัติของบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
จะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี ้

1.   เปนผูมีสัญชาติไทย 
   2.   เปนผูประพฤติดีและปฏบิัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชน 
ตอสาธารนดวยความอุตสาหะ  ซ่ือสัตย  และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิง่  และ 

3. เปนผูไมเคยมพีระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
หรือ ตองรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา 
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
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หลักเกณฑและแนวทางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  : 

  การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนทีเ่ชดิชูยิ่งชางเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิง่มงกุฎ  ผูมีอํานาจเสนอขอพระราชทานตองพิจารณาอยาง
รอบคอบวา บคุคลท่ีจะเสนอขอพระราชทานไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการ 
หรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ กลาวคือ เปนผูท่ีได 
ปฏิบตัิงานหรอืหนาท่ีราชการดวยความอตุสาหะ  ซ่ือสัตยสุจริต และเอาใจใสเปนอยางดี  จนเกิด 
ผลประโยชนแกประเทศชาตแิละประชาชน  มิใชพิจารณาแตเพียงตําแหนง  ระดับ  ชัน้  ชั้นยศ  หรือ 
ครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณไดเทานั้น  ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลที ่
ไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานอยางแทจริง  และ 
เพื่อเปนเครื่องหมายเชดิชูเกยีรติยศอยางสูงดวย 

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 กําหนด 
หลักเกณฑและแนวทางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ดังนี้ 

1.   ใหเร่ิมขอพระราชทานจากเครื่องราชอสิริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิง่ชางเผือกสลับกัน โดยใหเล่ือนชั้นตราตามลําดับจาก 
ชั้นลางสุด  คือ ช้ันที่ 7  เหรียญเงินมงกุฎไทย จนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ  และใหพิจารณาถึงตําแหนง   
ระดับ   ช้ัน   ช้ันยศ  กําหนดระยะเวลา  และความดีความชอบ  โดยเรียงลําดับชั้นตราตั้งแตเร่ิมตน 
ไปจนถึงชั้นตราสูงสุด  รวม  16 ช้ันตรา  คือ 
   ช้ันต่ํากวาสายสะพาย 
   (1)    ช้ันที่  7  เหรียญเงินมงกุฎไทย 
   (2)    ช้ันที่  7  เหรียญเงินชางเผือก 
   (3)    ช้ันที่  6  เหรียญทองมงกุฎไทย 
   (4)    ช้ันที่  6  เหรียญทองชางเผือก 
   (5)    ช้ันที่  5  เบญจมาภรณมงกุฎไทย 
   (6)    ช้ันที่  5  เบญจมาภรณชางเผือก 
   (7)    ช้ันที่  4  จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 
   (8)    ช้ันที่  4  จัตุรถาภรณชางเผือก 
   (9)    ช้ันที่  3  ตริตาภรณมงกุฎไทย 
   (10)  ช้ันที่  3  ตริตาภรณชางเผือก 
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   (11)  ช้ันที่  2  ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 
   (12)  ช้ันที่  2  ทวีติยาภรณชางเผือก 
   ช้ันสายสะพาย 
   (13)  ช้ันที่  1  ประถมาภรณมงกุฎไทย 
   (14)  ช้ันที่  1  ประถมาภรณชางเผือก 
   (15)  ช้ันสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ          
   (16)   ช้ันสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก 

  2.   ขาราชการ  ลูกจางประจําของสวนราชการ ท่ีตองพนจากการปฏิบัตหินาท่ีเพราะ 
เกษียณอายุปใด  ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในปที่พน 
จากการปฏิบัตหินาที่นัน้ดวย 

  3.   เสนอขอพระราชทานปตดิกันไมได   เวนแตกรณีดังตอไปนี ้
   (1)  เปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑในบัญชีทายระเบียบที่ตางบัญชีกัน 
   (2)  เปนการขอพระราชทานตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้ 
   (3)  เปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน  กลาวคอื 
    3.1  ปฏิบัติหนาที่ฝาอันตราย     หรือ 
    3.2  ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ ซ่ึงเปนงานสําคัญ 
           ยิ่งและเปนผลดีแกราชการหรอืสาธารณชน    หรือ 

3.3  คิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาต ิ
       ไดเปนผลสําเร็จ  

โดยใหระบุความดีความชอบใหเห็นเดนชัดวาไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ประการใด   เมื่อใด  และไดผลดีอยางไร    

4.   เสนอขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว 
ในระเบียบมิได  เวนแตเปนกรณีเปนผูกระทําความดีความชอบดีเดนตามระเบียบฯ ขอ 11(3) กลาวคือ 
ปฏิบัตหินาที่ฝาอันตราย    หรือ  ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ ซ่ึงเปนงานสําคัญยิ่ง 
และเปนผลดแีกราชการหรือสาธารณชน    หรือ  คิดคนสิ่งหรือวิธีการอนัเปนประโยชนอยางยิ่งแก
ประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ  
  5.   การนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทานเลื่อนชัน้ตราใหสงูขึ้นตามหลักเกณฑที่
กําหนดในบัญชีทายระเบยีบนี้  หากผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถูกลงโทษทางวินัยในปใด   
ใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีก  1 ปนับแตวันท่ีไดมีคําสั่งลงโทษ ยกเวนโทษภาคทณัฑ     
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6.   ผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณผูใดถูกกลาวหาวา 
(1)   กระทําผดิวินัยอยางรายแรงและถูกตัง้กรรมการสอบสวนแลว  หรือ 
(2)   กระทําความผิดทางอาญาและอยูระหวางการสอบสวน   หรืออยู 

ระหวางการดาํเนินคดีอาญาในศาลแมคดยีงัไมถึงที่สดุ   เวนแตความผดิลหุโทษหรือความผิดที่ม ี
โทษปรับสถานเดียว  สถานศึกษา/หนวยงานจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ทราบ เพื่อแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบและนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ซ่ึงคณะกรรมการอาจมีมติใหรอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรบัผูนั้นไวกอนก็ได 

  7.   การเริ่มขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการและลูกจางประจํา 
ใหเปนตามกําหนดระยะเวลาดังตอไปนี ้
   (1)  ขาราชการ  ตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 
5 ปบริบูรณนบัตั้งแตวนัเริ่มเขารับราชการ จนถึงวันกอนวันพระราชพธีิเฉลิมพระชนมพรรษาของ 
ปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน  (บรรจุเขารับราชการกอนวนัท่ี  6  ตุลาคมของป) โดย 
จะเริ่มขอพระราชทานหรือขอเลื่อนชั้นตราใดใหพิจารณาถึงตําแหนงและระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
ในปที่ขอพระราชทานใหเปนตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในบัญชีแนบทายระเบยีบฯ  
หมายเลข 7  

   (2)  ลูกจางประจําของสวนราชการ   ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปน 
ระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนม 
พรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน  (เร่ิมจางกอนวันที่  6  ตุลาคมของป) โดยจะเริ่ม 
ขอพระราชทานหรือขอเลื่อนชั้นตราใดใหเปนไปตามเงือ่นไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในบญัชี 
แนบทายระเบยีบฯ หมายเลข 15 

  8.   ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราและเงื่อนไข   การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
เล่ือนชั้นตราใหแกขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการในปใดจะตองพิจารณาถึงตําแหนง 
และระยะเวลาการดํารงตําแหนงในปที่ขอพระราชทานวามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและระยะเวลา 
การเลื่อนชั้นตราในชั้นตราใด ตามที่กําหนดไวทายระเบยีบฯ   

ขาราชการ   สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา หมายถึง 
ขาราชการพลเรือนสามัญ และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใชบัญชีแนบทายระเบยีบฯ  
หมายเลข  7  มีรายละเอียดดังนี ้
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ตําแหนง     ช้ันตรา   เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา 

           ชั้นต่าํกวาสายสะพาย 

ระดับ  1         เบญจมาภรณมงกุฎไทย       1.  เปนขาราชการะดับ 2 และมีเวลารับราชการมาแลวไมนอยกวา 
(บ.ม.)    นอยกวา 5 ปบริบูรณกอนวนัที่ 6 ตุลาคม ของปที่ขอ  ใหเร่ิมขอ   

    พระราชทาน  บ.ม. 
-------------   
ระดับ 2          เบญจมาภรณชางเผือก         2.  ตองเปนขาราชการระดับ 2 มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  
  (บ.ช.)       กอนวนัที่ 6 ตุลาคม ของปที่ขอ  ใหขอพระราชทาน  บ.ช. 
 
ระดับ 3          จัตุรถาภรณมงกุฎไทย         1.  เปนขาราชการระดบั 3 กอนวนัที่ 6 ตุลาคม ของปที่ขอ  

(จ.ม.)      ใหเร่ิมขอพระราชทาน  จ.ม. 
--------------      
ระดับ 4           จัตรถาภรณชางเผือก          2.  ตองเปนขาราชการระดับ 3 มาแลวครบ 5 ปบริบูรณ กอน 

(จ.ช.)      วันที่ 6 ตุลาคม ของปที่ขอ หรือปจจุบันเปนขาราชการระดับ 4   
        ขอพระราชทาน  จ.ช. 
 
ระดับ 5             ตริตาภรณมงกุฎไทย        1.  เปนขาราชการระดับ 5 กอนวนัที่ 6 ตุลาคม ของปที่ขอ  

(ต.ม.)      ใหเร่ิมขอพระราชทาน   ต.ม. 
--------------  
ระดับ 6            ตริตาภรณชางเผือก           2.  ตองเปนขาราชการระดับ 5 มาแลวครบ 5 ปบริบูรณ กอน 

      วันที่ 6 ตุลาคม ของปที่ขอ หรือปจจุบันเปนขาราชการะดับ 6 
      ขอพระราชทาน   ต.ช. 

ระดับ 7             ทวีติยาภรณมงกุฎไทย       1.  เปนขาราชการระดบั 7 กอนวนัที่ 6 ตุลาคม ของปที่ขอ  
(ท.ม.)       ใหเร่ิมขอพระราชทาน   ท.ม. 

--------------  
ระดับ 8            ทวีติยาภรณชางเผือก         2.  ตองเปนขาราชการระดับ 7 มาแลวครบ 5 ปบริบูรณ กอน 

(ท.ช.)      วันที่ 6 ตุลาคม ของปที่ขอ หรือปจจุบันเปนขาราชการะดับ 8 
      ขอพระราชทาน   ท.ช. 
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ตําแหนง     ช้ันตรา   เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา 

  ชั้นสายสะพาย

ระดับ 8           ประถมาภรณมงกฎุไทย      1. ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8    และ 
    (ป.ม.)               2. ดํารงตําแหนงบังคบับัญชา   และ 

             3. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  ขอ ป.ม. 
                                        4. ใหขอไดในปกอนท่ีจะเกษียณอายุราชการ หรือในปท่ี       

       เกษียณอายรุาชการเทานัน้ 
 

ระดับ 9            ประถมาภรณมงกฎุไทย     1. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ   ขอ  ป.ม. 
(ป.ม.)                              2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ  ขอ  ป.ช. 

                         เล่ือนไดถึง                         3. ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ   ขอ  ม.ว.ม.   
                         มหาวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.)     4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน 

   ป.ช. เวนกรณีลาออก โดยใหขอปตดิกันได 
 

ระดับ 10 เล่ือนถึงได  1. ใหเล่ือนชั้นตราไดตามลําดับทุกปจนถึงชั้น ป.ม. 
            มหาปรมาภรณชางเผอืก 2. ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ    ขอ ป.ช. 
  (ม.ป.ช.)   3. ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ    ขอ ม.ว.ม. 
     4. ได ม.ว.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 
     5. ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต 
         ไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก  ใหขอปตดิกันได 
 
ระดับ 11 เล่ือนถึงได  1. ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ    ขอ ป.ช. 
            มหาปรมาภรณชางเผอืก 2. ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ    ขอ ม.ว.ม. 
  (ม.ป.ช.)   3. ได ม.ว.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 
     4. ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา  
          เวนกรณีลาออก  ใหขอปตดิกันได 
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กําหนดระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา  5 ป   หมายถึง  ตองดํารงตําแหนงในระดับนั้น ๆ  
รวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  กอนวันพระราชพธีิเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอ 
พระราชทานไมนอยกวา 60 วัน (กอนวันท่ี  6  ตุลาคมของป) 

ลูกจางประจํา   หมายถึง  ลูกจางประจําของสวนราชการตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  และหมายความรวมถึงลูกจางประจําของ 
ราชการสวนทองถ่ินเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร แตไมหมายความถึงลูกจางเงินทุนหมุนเวยีน   
และเปนลูกจางประจําที่มีช่ือและลักษณะงานเปนลูกจางโดยตรงหมวดฝมือ หรือลูกจางประจําที่ม ี
ช่ือและลักษณะเหมือนขาราชการ ไดแตตําแหนงดังตอไปนี้  

หมวดฝมือ  ไดแก ตําแหนงชางไม  ชางไมขยายแบบ  ชางเขียน 
แผนที่   ชางเหล็ก  ชางปรับซอมเครื่องพิมพดีด  ชางตอเรือเหล็ก  พนกังานทดสอบดิน  พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา   พนักงานขับรถยนต   พนักงานขับรถแทรกเตอร   ครูสอนเสริมสวย    
ครูสอนตัดผม   ครูสอนตัดเสื้อ  ผูชํานาญงานสิ่งทอ  ผูชํานาญการตัดเยบ็เสื้อผาอุตสาหกรรม   
พนักงานพิมพดีด ช้ัน 2  

    หมวดฝมือพิเศษ  (ระดับตน)   ไดแก   ตาํแหนงพนักงานขับ 
เครื่องจักรกลขนาดกลาง  หวัหนาหมวดรถยนต  พนกังานพิมพดดี ช้ัน 3  ผูชวยผูเชีย่วชาญการ 
ตอเรือเหล็ก   หัวหนาชางตอเรือเหล็ก 

    หมวดฝมือพิเศษ  (ระดับกลาง)  ไดแก ตําแหนงพนักงานขับ 
เครื่องจักรกลขนาดหนกั  ผูชํานาญภาษาจนี  ผูชํานาญวชิาการทํารองเทา  ผูสอนชางเครื่องประดับ 
และอัญมณี ช้ัน 1 – ช้ัน 3   พนักงานพิมพดีด ช้ัน 4 

    ตําแหนงลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการ 
ไดแก  ตําแหนงพนักงานพัสดุ ช้ัน 1 – ช้ัน 3    พนักงานธรุการ ช้ัน 1 – ช้ัน 3    เจาหนาที่พัสดุ 
ชางซอมเครื่องจักรกล   ชางกอสราง   ชางเครื่องมือกล  ผูชวยชางเชื่อม  ชางซอมเครื่องยนต   ครู 

ลูกจางประจําในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหใช 
บัญชีแนบทายระเบียบฯ หมายเลข  12  มีรายละเอียดดังนี้ 
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                ตําแหนง   ช้ันตรา       เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา 
 
1. ลูกจางประจําซึ่งไดเงิน เบญจมาภรณมงกุฎไทย    1.  ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 8 ป 

คาจางตั้งแตอัตราเงินเดือน  (บ.ม.)          เร่ิมขอพระราชทาน   บ.ม. 
ขั้นต่ําของขาราชการ        2. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  
พลเรือน ระดบั 3 แตไมถึง           เล่ือนไดถึง                     ขอพระราชทาน   บ.ช. 
ขั้นต่ําของอัตราเงินเดือน จัตุรถาภรณมงกุฎไทย         3. ได บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  
ขาราชการพลเรือน ระดับ 6       (จ.ม.)         ขอพระราชทาน  จ.ม. 

       (ขั้น 6,530 – 12,040 บาท)  
     

2.  ลูกจางประจําซ่ึงไดรับ  เบญจมาภรณชางเผือก    1. เร่ิมขอพระราชทาน  บ.ช.  
     คาจางตั้งแตอัตราเงินเดือน  (บ.ช.)     2. ได  บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ  
     ขั้นต่ําของขาราชการพลเรือน         เล่ือนไดถึง         ขอ  จ.ม. 
     ระดับ 6 ขึ้นไป   จัตุรถาภรณชางเผือก    3. ได  จ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 
     (ขั้น 12,040 บาทขึ้นไป)  (จ.ช.)                      ขอ  จ.ช. 
     
  

9. เสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณจะเสนอขามชั้นตรามิได  กลาวคือ  
9.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพาย ใหแกขาราชการ 

จะตองเสนอขอพระราชทานตามลําดับชั้นตราตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราที่กําหนดไว 
ในบัญชีหมายเลข 7 ทายระเบียบฯ ขางตน   จะเสนอขอพระราชทานขามชั้นตราไมได 

       9.2  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกลูกจางประจําจะตองเสนอ 
ขอพระราชทานตามลําดับชัน้ตราตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราที่กําหนดไวในบัญช ี
หมายเลข 12 ทายระเบยีบฯ ขางตน   จะเสนอขอพระราชทานขามชั้นตราไมได 
 9.3  เวนแตเปนกรณีขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน  กลาวคือ  
ปฏิบัติหนาที่ฝาอันตราย   หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ ซ่ึงเปนงานสําคัญยิ่งและ 
เปนผลดีแกราชการหรือสาธารณชน  หรือคิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติ 
ไดเปนผลสําเร็จ  
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คําถามคําตอบเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติ   : 
ขาราชการ 

  ตัวอยางคําถามที่ 1 
  นายพศวัต  ไดรับการบรรจุใหดํารงตําแหนงระดับ 3 เมื่อวันที่  3  ตุลาคม 2544      
ปจจุบันดํารงตาํแหนงระดับ 5 เมื่อวันที่ 3 ตลุาคม 2548 จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
ในปและชั้นตราใด   

คําตอบ 
นายพศวตั   เร่ิมตนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป พ.ศ.2549  

ชั้นตรา  ต.ม. เนื่องจากในปท่ีขอพระราชทานดํารงตําแหนงบุคลากร 5 ยงัไมครบ 5 ปบริบูรณ 

  ตัวอยางคําถามที่ 2 
  นายพศวัต  ไดรับการบรรจุใหดํารงตําแหนงระดับ 3 เมื่อวันที ่3  ตุลาคม 2544       
ปจจุบันดํารงตาํแหนงระดับ 4 เมื่อวันที่ 3 ตลุาคม 2548 จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
ในปและชั้นตราใด   

คําตอบ 
นายพศวตั  เร่ิมตนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป พ.ศ.2549  

ชั้นตรา  จ.ช. เนื่องจากในปท่ีขอพระราชทานดํารงตําแหนงบุคลากร 3 และบุคลากร 4 ครบ 5 ปบริบรูณ 

  ตัวอยางคําถามที่ 3 
  นายพศวัต  ไดรับการบรรจุใหดํารงตําแหนงระดับ 3 เมื่อวันที่  7  ตุลาคม 2544       
ปจจุบันดํารงตาํแหนงระดับ 4 เมื่อวันที่ 3 ตลุาคม 2548 จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
ในปและชั้นตราใด 
  คําตอบ 

นายพศวตั  เร่ิมตนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป พ.ศ.2550  
ชั้นตรา  จ.ช. เนื่องจากเริ่มบรรจุหลังจากวันที่ 6 ตุลาคมของป จึงนับวนัรับราชการครบ 5 ปบริบูรณ        
ในป พ.ศ.2550 

ตัวอยางคําถามที่ 4 
  นายพศวัต  ดํารงตําแหนงระดับ 5 เมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2544  ปจจุบันดํารงตําแหนง 
ระดับ 5 เคยไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ช้ันตรา จ.ม. ในป 2544  จะขอพระราชทาน 
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เล่ือนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดในปใด    และชัน้ตราใด 
คําตอบ 
นายพศวตั จะขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณได ดงันี้ 
1.  ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ตรา  ต.ม. ในป พ.ศ.2546 เนื่องจากในปท่ีขอพระราชทาน 

เร่ิมดํารงตาํแหนงระดับ 5      
2.  ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ตรา  ต.ช. ในป พ.ศ.2549  เนื่องจากดํารงตําแหนงระดบั 5 

ครบ 5 ปบริบรูณกอนวันท่ี 5 ตุลาคม 2549 ซ่ึงเปนวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ไมนอยกวา 60 วัน 

  ตัวอยางคําถามที่ 5 
  นายพศวัต  ดํารงตําแหนงระดับ 5 เมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2544  ปจจุบันดํารงตําแหนง 
ระดับ 6 เมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2548 เคยไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ  ช้ันตรา จ.ม. ใน 
ป  2543 จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในปใด และชั้นตราใด   
  คําตอบ 
    1.  ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ตรา ต.ม. ในป พ.ศ.2545 เนื่องจากในปท่ีขอพระราชทาน 
เร่ิมดํารงตาํแหนงระดับ 5  

2.  ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ตรา  ต.ช. ในป พ.ศ.2549 เนื่องจากระยะเวลาดํารง 
ตําแหนงระดบั 5 และระดับ 6 นับรวมกันครบ 5 ปบริบรูณกอนวันท่ี 5 ตุลาคม 2549 ซ่ึงเปนวันกอน 
วันพระราชพธีิเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา 60 วนั 

  ตัวอยางคําถามที่ 6 
  นายพศวัต  ดํารงตําแหนงระดับ 5 เมื่อวันที ่5 ตุลาคม 2544  ปจจุบันดํารงตําแหนง 
ระดับ 6 เมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2548 เคยไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ   ช้ันตรา จ.ม. ใน 
ป พ.ศ.2544 จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในปใด และชั้นตราใด   

คําตอบ
1.  ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ตรา ต.ม. ในป พ.ศ.2546 เนื่องจากเริ่มดาํรงตาํแหนง 

ระดับ 5 หลังจากวันที่ 5 ตุลาคม 2544  ซ่ึงเปนวันกอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา 
60 วัน  ประกอบกับเคยไดรับพระราชทานฯ ชั้นตรา จ.ม. ในป พ.ศ.2544  ซ่ึงจะขอปตดิกันไมได 

2.  ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ตรา  ต.ช. ในป พ.ศ.2550  เนื่องจากระยะเวลาดํารง 
ตําแหนงระดบั 5 และระดับ 6 นับรวมกันครบ 5 ปบริบรูณหลังวันท่ี 5 ตุลาคม 2549 จึงตองขอปถดัไป 
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  ตัวอยางคําถามที่ 7 
  นายพศวัต  ปจจุบันดํารงตําแหนงในอันดับ คศ.3 (ระดับ 8 เดิม)  ตอมาไดรับการแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงในอันดับ คศ.4 (ระดับ 9 เดิม)  ยอนหลังไปตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยคําส่ังแตงตั้ง 
ออกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549   จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในปใด และช้ันตราใด   

คําตอบ
ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา ป.ม. ในป พ.ศ.2550  เนื่องจากการเลื่อนระดับยอนหลัง 

ดังกลาวแมจะทําใหเปนผูมีคณุสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเสนอขอพระราชทานเลื่อน 
ชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณอันเนื่องจากมาการเลื่อนระดับดงักลาวก็ตาม แตเปนคุณสมบัติท่ีมีขึ้น 
ในภายหลังและไมอาจถือไดวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2536 
ตามหนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีท่ี นร 0207/ว 183 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2540 

ลูกจางประจํา 

  ตัวอยางคําถามที่ 8 
  นายสุวิทย  ไดรับการเริ่มจางใหดํารงตําแหนงพนักงานขบัรถยนต เมื่อวันที่ 3  
ตุลาคม 2541  ปจจุบันไดรับคาจางขั้น 11,060 บาท จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
ในปและชั้นตราใด 

คําตอบ
นายสุวิทย  เร่ิมตนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป พ.ศ.2549  

ชั้นตรา  บ.ม. เนื่องจากในปท่ีขอพระราชทานปฏิบตังิานครบ 8 ปบริบูรณ  และไดรับคาจางไมถึง 
ขั้นต่าํของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน ระดับ 6 ขึ้นไป (12,040 บาท) 

  ตัวอยางคําถามที่ 9 
  นายสุวิทย  ไดรับการเริ่มจางใหดํารงตําแหนงพนักงานขบัรถยนต  เมื่อวันที่ 3  
ตุลาคม 2539  ปจจุบันไดรับคาจางขั้น 12,040 บาท และไมเคยขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในปและชั้นตราใด 

คําตอบ 
นายสุวิทย  เร่ิมตนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป พ.ศ.2549  

ชั้นตรา  บ.ช. เนื่องจากในปท่ีขอพระราชทานไดปฏิบตัิงานเกินกวา 8 ปบริบูรณ  และไดรับคาจาง 
ถึงขั้นต่ําของอตัราเงินเดือนขาราชการพลเรือน ระดับ 6 ขึ้นไป (12,040 บาท) 
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ตัวอยางคําถามที่ 10 
  นายสุวิทย  ไดรับการเริ่มจางใหดํารงตําแหนงพนักงานขบัรถยนต  เมื่อวันที่  7 
ตุลาคม 2541  ปจจุบันไดรับคาจางขั้น 12,040 บาท จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในป 
และชั้นตราใด 

คําตอบ 
นายสุวิทย  เร่ิมตนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป พ.ศ.2550  

ชั้นตรา  บ.ช. เนื่องจากเริ่มจางหลังจากวันที ่6 ตุลาคมของป  

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ  : 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย  ขอ  11(3)  กําหนด 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกผูกระทําความดีความชอบดีเดนซึ่งเขาลักษณะ 

(1)  ปฏิบัติหนาที่ฝาอันตราย   หรือ 
(2)  ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษซึ่งเปนงานสําคัญยิ่ง   

                                                และเปนผลดแีกราชการหรอืสาธารณชน   หรือ 
(3)  คิดคนสิ่งสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาต ิ

           ไดเปนผลสําเร็จ  
โดยใหระบุความดีความชอบใหเห็นเดนชัดวาไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ประการใด   เมื่อใด  และไดผลดีอยางไร    

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ นร 0204/ว 87 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2537  
กําหนดแบบรายงานความดคีวามชอบ (แบบกรณีพิเศษ/37)  และใหสงบญัชีสรุปจํานวนชัน้ตราทีไ่ด 
เสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพาย  หรือช้ันต่ํากวาสายสะพาย  แลวแตกรณี (แบบ ขร 1/37 หรือ 
แบบ ขร 2/37) จํานวน  3 ชุด  บัญชีรายช่ือผูที่ขอพระราชทานชั้นสายสะพาย หรือช้ันต่ํากวาสายสะพาย  แลวแต
กรณี  (แบบ ขร 3/37) จํานวน 3 ชุด  บัญชีแสดงคุณสมบตัิของผูที่เสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพาย หรือช้ัน
ต่ํากวาสายสะพาย แลวแตกรณี (แบบ ขร 4/37)  จํานวน  3 ชุด ไปสํานกัเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ภายในเวลาที่กําหนดตามระเบียบฯ 
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     แบบ กรณพีิเศษ/37 

รายงานความดีความชอบ 
ประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณกรณีพิเศษ ประจําป.......... 

ช้ัน......................(ช่ือช้ันเครือ่งราชอิสริยาภรณ).................... 
ของ....................(ยศ/ คํานําหนาชื่อ/ ช่ือตวั/ ช่ือสกุล)................. 

สังกัด.....................(หนวยงาน).................... 
-------------------------------------- 

1.   ประวัต ิ
      1.1  เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับครั้งสุดทาย ช้ัน...................................... เมื่อ พ.ศ.................... 
             ขณะที่ดํารงตําแหนง................................................... ไดตามหลักเกณฑ  (  ) ปกติ  (  ) พิเศษ 

1.2 เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับกอนขอ 1.1 ช้ัน............................ เมื่อ พ.ศ....................  
             ขณะที่ดํารงตําแหนง.................................................... ไดตามหลักเกณฑ  (  ) ปกติ  (  ) พิเศษ 

1.3 ขณะนี้มีอายุ................ป ไดรับเงินเดือน...........................บาท กรณีไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 
มาแลว...........ป 

2 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
2.1 งานปกติในหนาที่ ...............................................(โดยยอ)........................................................ 

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

................................................................................................................................................... 
2.2 พฤติกรรมดีเดนที่ใชประกอบการขอพระราชทานในครั้งนี้ 

2.2.1 ปฏิบัติงานที่................................(สถานที่/ อําเภอ/ จังหวดั)......................................... 
2.2.2 ระยะเวลาที่ปฏิบัติ...............(ใหระบุเฉพาะเวลาที่ปฏิบัตพิฤติกรรมดีเดนเทานั้น)......... 
2.2.3 จํานวนผูปฏิบัติ          (  ) ปฏิบัติดวยตนเอง    (   ) รวมกบัผูอ่ืน.....................คน 
2.2.4 พฤติกรรมมีลักษณะ  (  ) ฝาอันตราย   

                                                              (  ) ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาทีฯ่ เปนงานสําคญัยิ่งฯ 
       (  ) คิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนยิ่งฯ เปนผลสําเร็จ 

2.2.5 สรุปการปฏิบัติตามขอ 2.2.4 และประโยชนที่เกิดแกประเทศชาติ ประชาชนอยางยิ่ง 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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3 ผลการพิจารณา 
.....................................(หนวยงาน)................................ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวและ 

เห็นควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ัน.....................................................ใหแกบุคคล 
ขางตนเปนกรณีพิเศษ 
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผูเสนอขอพระราชทาน 
                                                               (.......................................................) 
  ตําแหนง .......(หัวหนาหนวยงานที่เสนอขอพระราชทานตามระเบียบฯ ขอ 16....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1.  ใหสรุปการปฏิบัติและผลประโยชนยิ่งตอประเทศชาติ ประชาชน ใหส้ันและ 
ชัดเจน   หากแบบพิมพไมพอใหขยายไดแตไมเกิน 2 หนากระดาษตอการขอ    
พระราชทานฯ   1  ราย 

  2.  ใหทําเครื่องหมาย  X  ในชอง (   ) ที่ถูกตอง 
  3.  ใหใชประกอบแบบรายงานเสนอขอพระราชทานตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ี
       วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิง่ชางเผือก  และ 
        เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ.2536  ขอ 15 
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ผูมีอํานาจหนาที่เสนอขอพระราชทาน  : 

  ผูเสนอรายชื่อ    ผูเสนอขอพระราชทาน 

  (1)  นายกรัฐมนตรี    รัฐมนตรี 

  (2)  ประธานสภาผูแทนราษฎร   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และขาราชการ 
รัฐสภาฝายการเมืองประจําสภาผูแทนราษฎร 

  (3)  ประธานวุฒิสภา    สมาชิกวุฒิสภา และขาราชการรัฐสภาฝาย 
การเมืองประจาํวุฒิสภา  

   (4)  รัฐมนตรีเจาสังกัด    ขาราชการการเมืองในสังกัด 

   (5)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ขาราชการการเมือง และผูดรงตําแหนงทาง 
การเมือง  

    (6)  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง   ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ 
          ปลัดกรุงเทพมหานคร  หัวหนา  ดะโตะยุติธรรม  ผูพิพากษาสมทบ  พนักงาน 
          สวนราชการที่ไมสังกดักระทรวง  รัฐวิสาหกจิ   พนักงานองคการของรัฐ หรือ 
          หรือทบวง    หวัหนาสวนราชการ  พนักงานหนวยงานของรัฐทีม่ีลักษณะอยาง 
          ที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี   เดียวกันในสังกัด  คูสมรสของบุคคลที่มีสิทธิ 
          เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   ไดรับพระราชทาน 
         เลขาธิการวุฒิสภา        

  (7)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หรือ  ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายเกีย่วกับ 
         ปลัดกรุงเทพมหานคร   การปกครองสวนทองถ่ิน และผูปฏิบัติงานตาม 
      กฎหมายวาดวยการปกครองทองที่ 

  (8)  หวัหนาหนวยงานอืน่ นอกจากขอ 6  บุคคลหรือพนักงานในสังกัด 

  (9)  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ  บุคคลตาม (1) ถึง  (8) ขางตน  และบุคคลอื่น 
        พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ตามที่เห็นสมควร 
        ช้ันสายสะพาย/ ช้ันต่ํากวาสายสะพาย       
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กระบวนการเสนอขอพระราชทาน  : 

  กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ตระกูล : เครื่องราช 
อิสริยาภรณอันเปนที่เชดิชูยิง่ชางเผือก  และตระกูล : เครื่องราชอิสริยาภรณอันมเีกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
แบงกระบวนการดําเนนิการออกไดเปน  3 สวน  ไดดังนี ้
  1.  กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณฯ ระดับกรม ในที่นี้   
หมายถึง  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.  กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณฯ ระดับกระทรวง              
ในที่นีห้มายถงึ  สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
  3.  กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณฯ ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
โดยจะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณอันเปนที่เชดิชูยิง่ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536  
ดังตอไปนี ้

1.   กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ระดับกรม 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

(1)   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจงหลักเกณฑและวิธีการ 
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก   และเครื่องราช 
อิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิง่มงกุฎไทยประจําป ไปยังสถานศึกษา/หนวยงาน  

   (2)   สถานศึกษา/หนวยงาน  ใหดําเนินการโดยเครงครัดดังตอไปนี ้
2.1  แจงเวียนใหขาราชการและลูกจางประจําในสังกดั ทราบและ 

แจงรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปเปนลายลักษณอักษร เสนอตอหัวหนา
สถานศึกษา/หนวยงานพิจารณา   

2.2  รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัตเิกี่ยวกับตําแหนง   อันดับ/ 
ระดับ/ช้ัน  เงนิเดือน/คาจาง  ความดีความชอบ  ประวัตกิารไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   
 และเครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควรไดรับตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด  เสนอตอหัวหนา 
สถานศึกษา/หนวยงานพิจารณา 
    2.3  หัวหนาสถานศึกษา/หนวยงาน พิจารณาอยางรอบคอบวา 
บุคคลท่ีจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ไดกระทําความดีความชอบเปน 
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ประโยชนแกราชการหรือสาธารณชนจนถงึขนาดควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณฯ   
กลาวคือ เปนผูท่ีไดปฏิบตัิงานหรือหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ  ซ่ือสัตยสุจริต และเอาใจใส 
เปนอยางดีจนเกิดผลประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน  มิใชพิจารณาแตเพียงตาํแหนง ระดับ  
ชั้น  ชัน้ยศ   หรือครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดเทานั้น 

2.4  จัดทําบัญชีประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ตามแบบและจํานวนทีก่ําหนด โดยใหตรวจสอบความถูกตองของคํานําหนาชื่อ  ช่ือตวั   
ช่ือสกุล ใหเรียบรอยแลวจัดสงไปยังสํานักอํานวยการ ภายในเวลาที่กําหนด   ดังนี้   

        - บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการที่เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ประจําป พ.ศ............. ชั้นสายสะพาย  (แบบ คร.1)  ช้ันต่ํากวาสายสะพาย   
(แบบ คร.2)   และบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจางประจาํที่เสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณฯ 
ประจําป พ.ศ............ (แบบ คร.3)   จํานวนแบบละ1 ชุด แลวแตกรณ ี

       - บัญชีสรุปรายชื่อขาราชการและลูกจางประจําที่เสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ประจําป พ.ศ............ (แบบ คร.4) จํานวน  1 ชุด 
   (3)    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณา 
และกล่ันกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ในระดับกรมตามระเบียบ 

(4)    สํานักอํานวยการ  กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล  รวบรวม 
รายช่ือและตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการและลูกจางประจําที่สถานศึกษา/หนวยงานเสนอ 
ขอพระราชทาน 3 ขั้นตอน  ดังนี ้

4.1 วิเคราะหและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนจากขอมูลของ 
สถานศึกษา/หนวยงาน  เกี่ยวกับประวตัิการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเครื่องราช 
อิสริยาภรณทีส่มควรไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนดไวทายระเบยีบ 

4.2 วิเคราะหและตรวจสอบจากฐานขอมูลโปรแกรม INSIG 
เพื่อตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีที่ขอมูลจากสถานศึกษา/ 
หนวยงาน รายงานไมชัดเจนหรือไมถูกตอง 

4.3 วิเคราะหและตรวจสอบจากประวัติ ก.พ.7 เพื่อตรวจสอบ 
ประวัติการกระทําความผิดทางวินยั และตรวจสอบคํานําหนาชื่อ  ช่ือตวั  ช่ือสกุล ที่ถูกตอง 

(5) สํานักอํานวยการ  กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล   จัดทําบัญช ี
รายละเอียดประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรรประจําปตามแบบบัญชีและจํานวน 
ท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดดวยโปรแกรม  INSIG  ดังนี ้
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    ช้ันสายสะพาย 
    -  บัญชีสรุปแสดงจํานวนชัน้ตราเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
(แบบ ขร.1)  จาํนวน   5  ชุด 
    -  บัญชีรายช่ือขาราชการผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ประจําป (แบบ ขร.3)  จํานวน    5  ชุด 

-  บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการที่เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  (แบบ ขร 4)  จํานวน   20  ชุด 

    ช้ันต่ํากวาสายสะพาย 
    -  บัญชีสรุปแสดงจํานวนชัน้ตราเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
(แบบ ขร.2)  จาํนวน   5  ชุด 
    -  บัญชีรายช่ือขาราชการผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ประจําป (แบบ ขร.3)  จํานวน   10  ชุด 

-  บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการที่เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  (แบบ ขร 4)  จํานวน  3  ชุด 

    ลูกจางประจํา 
    -  บัญชีสรุปแสดงจํานวนชัน้ตราเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
(แบบ ลจ.1)  จาํนวน   5  ชุด 
    -  บัญชีรายช่ือลูกจางประจําผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ประจําป (แบบ ลจ.2)  จํานวน   10  ชุด 

-  บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจางประจําที่เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป (แบบ ลจ.3) 

(6) สํานักอํานวยการ  กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล สรุปรายละเอียด 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯประจําป เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปในระดับกรม จัดทําเอกสารประกอบการประชุม  
ดําเนินการประชุม และจัดทาํรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ  

(7) สํานักอํานวยการ กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล  เสนอเรื่องตอ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหความเห็นชอบและลงนามในบัญชีแสดงคณุสมบัตขิอง 
ขาราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  ช้ันสายสะพาย  และช้ันต่ํากวา 
สายสะพาย  (แบบ ขร 4)   และบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจางประจําที่เสนอขอพระราชทาน 
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เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป (แบบ ลจ.3)   
(8) สํานักอํานวยการ กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล  จดัสงแบบบัญชี 

และเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใปยังสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายในเวลาที่กําหนด 

(9) สํานักอํานวยการ  กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล  ประสานงาน 
และเขารวมประชุมในคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
ในระดบักระทรวง เพื่อรายงานขอมูลที่จําเปนตอการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับกระทรวง 
แลวรายงานผลการประชุมเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับทราบ 

(10) สํานักอํานวยการ  กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล  แจงรายชื่อ 
ขาราชการและลูกจางประจาํที่ไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ประจําป  ขึ้น 

เผยแพรบนเวปไซดของสํานักอํานวยการ   www.boga.go.th
(11)  สํานักอํานวยการ  กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล  ตรวจสอบการ 

ประกาศรายชือ่ผูที่ไดรับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอันเปนทีเ่ชิดชูยิ่งชางเผอืก และเครื่องราช 

อิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิง่มงกุฎไทย ประจําป จาก  www.ratchakitcha.go.th  และ Download  
ประกาศราชกจิจานุเบกษานาํขึ้นเผยแพรบนเวปไซดของสํานักอํานวยการ   www.boga.go.th   

(12)  สํานักอํานวยการ  กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล  ปรับปรุง 
ฐานขอมูลทะเบียนประวัติผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาใหเปนปจจุบนั  โดยนําขอมลูการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  

จากโปรแกรม  INSIG   ขึ้นไปไวบนโปรแกรม  MS  Excel   และเพื่อเปนฐานขอมูลทะเบียนฐานนัดร 
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  และการจายเครื่องราชอิสริยาภรณฯประจาํป  

(13)  สํานักอํานวยการ  กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล  ลงประวัต ิ
การไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในประวัติ ก.พ.7 ของขาราชการ และในบัตรรายช่ือ
ลูกจางประจําของแตละรายใหเปนปจจุบนั 
   (14)  สํานักอํานวยการ กลุมงานสารสนเทศและขอมูลบุคคล นําจายเครื่องราช 
อิสริยาภรณ และใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหสถานศึกษา/หนวยงานเพื่อนําจาย 
ใหแกขาราชการและลูกจางประจําในสังกดัตอไป 
 
 
 
 

http://www.boga.go.th/
http://www.ratchakitcha.go.th/
http://www.boga.go.th/
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แผนภูมิแสดงกระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                            (1) 
แตงตั้งคณะกรรมการฯ           สอศ.แจงหลักเกณฑและวิธีการ 
ระดับกรม ตามระเบียบฯ 

                 (2) 
        สถานศึกษา/หนวยงาน  
      ดําเนินการและเสนอรายชื่อ 

        
         (4)-(5)-(6) 

นําเสนอ                         สํานักอํานวยการ สอศ. 
        รวบรวมรายชื่อ ตรวจสอบ 
             และจดัทําเอกสาร 

  (7) 
                                                      เลขาธิการ กอศ. 
                    ผลการพิจารณา          พิจารณาใหความเห็นชอบ 

    (9)     (8) 
   แตงตั้งคณะกรรมการฯ       สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
       ระดับกระทรวงฯ                                  

    (11)     (10)             (12)  
แจงประกาศราชกิจจานเุบกษา                    สํานักอํานวยการ สอศ.       ปรับปรุงฐานขอมูลใน   
บน  www.boga.go.th       ประกาศรายชื่อบน www.boga.go.th           ทะเบียนฐานันดร สอศ. 

      (13)          (14) 
             ลงประวตัิการไดรับพระราชทาน               จายเครื่องราชฯ และ 
                                                       ใน ก.พ.7  และบัตรรายช่ือลูกจาง          ใบประกาศนยีบัตรกํากับฯ 
 
 

http://www.boga.go.th/
http://www.boga.go.th/
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2.   กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ระดับ 
กระทรวง  (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
   (1)  ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ   ประวัติการไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  และเครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควรไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑที ่
กําหนดไวทายระเบียบ 
   (2)  แตงตัง้และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณระดับกระทรวง  
   (3)  จัดสงรายชื่อและเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ 
ขอพระราชทาน 90 วัน คือ ภายในวันที่  6  กันยายนของป  

(4)  จัดสงรายชื่อและเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณเฉพาะชั้นสายสะพายกรณีปกติ ใหแกผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ช้ัน 
ช้ันยศ สูงขึ้น ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่ 
ขอพระราชทาน 60 วัน คือ ภายในวันที่  6  ตุลาคมของป 

  3.  กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี   มีขั้นตอน ดังนี ้

(1)   สวนราชการ  รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ   คุณสมบัติ   เอกสารและ 
หลักฐานประกอบการพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนดในบญัชีทาย 
ระเบียบฯ  ของขาราชการและลูกจางประจาํในสังกัด 

       (2)  หัวหนาสวนราชการ  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคณุสมบัติและ 
กล่ันกรองความดีความชอบ พรอมทั้งรับรองวาเปนบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณได  ตามระเบียบฯ ขอ 17  กอนเสนอหัวหนาสวนราชการ 

       (3)  สวนราชการ รวบรวมรายชื่อและจัดเอกสารประกอบการพจิารณาที่ผาน 
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณระดับกรม เพือ่ 
เสนอสวนราชการระดับกระทรวง พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ไปยังสํานกั 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอไป 

       (4)   หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
กล่ันกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง  ตามระเบียบฯ  ขอ 17   กอนเสนอปลัดกระทรวง 
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       (5)   สวนราชการระดับกระทรวง ทบวง รวบรวมรายชื่อและเอกสารประกอบ 
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ 
พิจารณาของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณระดับกระทวง  ทบวง เพื่อเสนอสํานกัเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตร ี(สลค.) 

       (6)   สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ   
ประวัติการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  และเครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควรไดรับตามระเบียบ
และหลักเกณฑที่กําหนดไวทายระเบยีบ 

       (7)   สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นําเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย ตามระเบียบฯ ขอ 23 หรือคณะกรรมการ 
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันต่ํากวาสายสะพาย ตามระเบียบฯ ขอ 24 
แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทุกชั้นตราแกบุคคลที่สมควร 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย และช้ันต่ํากวาสายสะพาย   เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ
บุคคลพรอมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควรขอพระราชทานใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 
                (8) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (สลค.)  รวบรวมรายชื่อบุคคลพรอมทั้งชั้นตรา 
เครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควรขอพระราชทานนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
ตามระเบียบฯ  ขอ  27 

       (9)   สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (สลค.)   เสนอรายชื่อบุคคลพรอมทั้งชั้นตรา 
เครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควรขอพระราชทานที่ผานความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรแีลวไปยัง   
สํานักราชเลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

       (10)   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(สลค.) นํารายชื่อบุคคลที่ไดรับพระกรณุา 
โปรดเกลาฯ แลวเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพือ่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

       (11)   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(สลค.) ประกาศรายนามผูไดรับพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมเีกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ใน
ประกาศราชกจิจานุเบกษา 

       (12)   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(สลค.) จายเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 
ใหแกสวนราชการตามสัดสวน  เพื่อนําจายใหแกผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ในปถัด 
จากปที่ไดรับพระราชทานฯ 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

       (2)               (1) 
        หัวหนาสวนราชการ                          สวนราชการ 
       แตงตั้งคณะกรรมการ                      รวบรวมและตรวจสอบ  
  ระดับกรม   

                        (3) – (5)                                            (4) 
 กระทรวง ทบวง                          หัวหนาสวนราชการ 

                                                                                 แตงตั้งคณะกรรมการ 
                                            ระดับกระทรวง 

               (6)            
             สลค. 

                           ตรวจสอบ – กล่ันกรอง                     นําเสนอ 
 

                      (8)                                                                                   (7)                              (7) 
นายกรัฐมนตร ี                                                             คณะกรรมการฯ           คณะกรรมการฯ 

           พิจารณาใหความ                                                              ช้ันสายสะพาย          ช้ันต่ํากวาสายสะพาย 
 เห็นชอบ 

ผลการพิจารณา 

              (9) 
                                        สํานักราชเลขาธิการ 
                                     นําความกราบบังคมทูล    

    (12)                      (10)                                                (11) 
  จายเครื่องราชอิสริยาภรณ            สลค.                               ประกาศราชกิจจานเุบกษา  

  
           (10)                         

           นายกรัฐมนตรี ลงนาม 
                               รับสนองพระบรมราชโองการ 
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แบบบัญชีและเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน  : 

  ระเบียบสํานกันายกรัฐมตรวีาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536  ขอ 15  
กําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดรายการและจํานวนเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแลวแจงเวียนใหกระทรวง ทบวง กรม และบุคคลที่เปนผูเสนอ 
รายช่ือผูที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ตามขอ 16 ทราบและถือปฏิบัติ    

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ไดมีหนังสือ  ที่  นร  0204/ว 39  ลงวนัที่  24  
 กุมภาพนัธ 2537  แจงแบบบญัชีรายช่ือและเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกบุคคลตาง ๆ  ตามระเบียบดังกลาว  รวมทั้งจํานวนบัญชีรายช่ือและ 
เอกสารที่ตองจัดสงใหสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงในที่นี้จะกลาวเฉพาะขาราชการและ 
ลูกจางประจําของสวนราชการ   ดังนี ้
  ขาราชการ  
  -  บัญชีแสดงจาํนวนชัน้ตราเครื่องราชอิสริยาภรณซ่ึงขอพระราชทานใหแก 
ขาราชการ  ช้ันสายสะพาย  (แบบ ขร 1/37)  จํานวน  2 ชุด 
  -  บัญชีแสดงจาํนวนชัน้ตราเครื่องราชอิสริยาภรณซ่ึงขอพระราชทานใหแก 
ขาราชการ  ช้ันต่ํากวาสายสะพาย  (แบบ ขร 2/37)  จํานวน  2 ชุด 

-  บัญชีรายช่ือขาราชการผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ (แบบ ขร 3/37)  
ช้ันสายสะพาย  จํานวน 3 ชุด  ช้ันต่ํากวาสายสะพาย  จํานวน  8 ชุด     

-  บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ประจําป พ.ศ...............  (แบบ ขร 4/37)  ช้ันสายสะพาย  จํานวน  2 ชุด    ช้ันต่ํากวาสายสะพาย   
จํานวน 1 ชุด 
  ลูกจางประจําของสวนราชการ 
  -  บัญชีแสดงจาํนวนชัน้ตราเครื่องราชอิสริยาภรณซ่ึงขอพระราชทานใหแก 
ลูกจางประจํา  (แบบ ลจ 1/34)  จํานวน  2 ชุด 
  -  บัญชีรายช่ือลูกจางประจําผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ (แบบ ลจ 2/37)  
จํานวน  8 ชุด 
  -  บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจางประจําซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ประจําป พ.ศ................. (แบบ ลจ 3/37)  จาํนวน  1 ชุด 
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การสงแอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพะราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป    
รอบท่ี 1 

  สวนราชการตองรวบรวมรายชื่อและจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาโดยแยก   
เอกสารเปนการเสนอขอพระราชทานใหแกผูที่ปฏิบัติหนาที่ในปจจบุัน  และผูที่ตองพนจากหนาที่     
 เพราะเกษียณอายุ   ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของ          
  ปที่ขอพระราชทาน  90 วัน คือ  ภายในวนัที่  6  กันยายนของป 

การสงแอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพะราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป    
รอบท่ี 2 

  สวนราชการจะสงเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณภายหลังวันที่  6   
กันยายนของป เพิ่มเติมไดเฉพาะกรณีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย  
กรณีปกติ ใหแกผูไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง ระดับ ช้ัน ช้ันยศ สูงขึน้ และมีคณุสมบัติจะขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลดังกลาว  โดยใหสงรวบรวมรายชื่อและจัดสง          
 เอกสารประกอบการพิจารณาถึงสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี กอนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนม    
พรรษาของปที่ขอพระราชทาน 60 วัน  คอื ภายในวนัที่ 6 ตุลาคมของป   
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	  ชั้นสายสะพาย
	ระดับ 8           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย      1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8    และ
	    (ป.ม.)               2. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา   และ
	             3. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  ขอ ป.ม.
	                                        4. ให้ขอได้ในปีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ หรือในปีที่      
	       เกษียณอายุราชการเท่านั้น
	ระดับ 9            ประถมาภรณ์มงกุฎไทย     1. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์   ขอ  ป.ม.
	(ป.ม.)                              2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์  ขอ  ป.ช.
	                         เลื่อนได้ถึง                         3. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์   ขอ  ม.ว.ม.  
	                         มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)     4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
	   ป.ช. เว้นกรณีลาออก โดยให้ขอปีติดกันได้
	ระดับ 10 เลื่อนถึงได้  1. ให้เลื่อนชั้นตราได้ตามลำดับทุกปีจนถึงชั้น ป.ม.
	ระดับ 11 เลื่อนถึงได้  1. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์    ขอ ป.ช.
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