การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตารวจ ลูกจ้างประจา
คู่สมรสข้าราชการตารวจชั้นผู้ใหญ่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และประชาชน
----------------------------เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ พระราชทานแก่ผู้ กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ เพื่อเป็น
บาเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตารวจ ลูกจ้างประจา
คู่สมรสข้าราชการตารวจชั้ นผู้ ใหญ่ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ (โรงพิมพ์ตารวจ) และพนักงานราชการ
ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม ส่วนการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ที่กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์
แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนหรือผู้ที่บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ ถือปฏิบัติตาม
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.
๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณี
พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
บาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ขั้นตอนการดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑. สกพ.มี ห นั ง สื อ แจ้ ง หน่ ว ยต่ า งๆ พิ จ ารณาด าเนิ น การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี แก่ข้าราชการตารวจ ลู กจ้างประจาในสั งกัด คู่สมรสข้าราชการ
ตารวจชั้นผู้ใหญ่ และพนักงานราชการ รวมทั้ งการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ที่กระทา
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ ตร.ด้วย (ประมาณเดือน ธ.ค.– ม.ค) โดยหนังสือดังกล่าวจะ
กาหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒. เมื่อหน่วยงานระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ได้รับหนังสือจาก สกพ. แล้วให้
ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดยแยกเป็ น การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อ ัน เป็น ที ่เ ชิด ชูยิ ่ง ช้า งเผือ กและ
เครื ่อ งราชอิส ริย าภรณ์อัน มีเ กีย รติย ศยิ่ง มงกุฎ ไทยให้ แก่ ข้าราชการตารวจ ลู กจ้างประจา และ
พนักงานราชการ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ที่
กระทาความดีความชอบอันเป็น ประโยชน์แก่ ตร. รวมทั้งผู้ที่มีคุณสมบัติที่ สมควรขอพระราชทาน
เหรียญจักรมาลา และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษสาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓. ให้หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ระดับ บช.หรือ บก.ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร.) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
หน่วยเพื่อทาหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติ
และกลั่นกรองความดีความชอบของผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แล้วแจ้งผลการพิจารณาและเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งให้ สกพ. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
/๔. สกพ.ตรวจสอบ...
-๒๔. สกพ.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ตร. พิจารณา
๕. ตร.จัดทาบัญชีและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ตร. พิจารณาไปยังสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู ยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
๑. คุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผู้มีความประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็น ประโยชน์
ต่อสาธารณชน ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
(๓) ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เ รียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษ
จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๒. ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา
ดังนี้
๒.๑ ข้าราชการตารวจ ต้องรับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ข้ า รั บ ราชการจนถึ ง วั น ก่ อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาของปี ที่ จ ะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตารวจให้นับเวลาราชการตั้งแต่
วันเริ่มเข้ารับราชการตารวจในระหว่างที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
๒.๒ ลูกจ้างประจา ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน และเป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือหรือลูกจ้างประจา
ที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ

๒.๓ คู่สมรสข้าราชการตารวจชั้นผู้ใหญ่ ต้องเป็นคู่สมรสของข้าราชการตารวจ
ที่มียศตั้งแต่ พล.ต.ท.ขึ้นไป และดารงตาแหน่งซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับบัญชาตามกฎหมาย
๒.๔ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพ์ตารวจ) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า
๘ ปีบริบูรณ์ หรือไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และต้องดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนก
หรือตาแหน่งเทียบเท่า ซึ่งเป็นตาแหน่งบังคับบัญชาหรือผู้ปกครองขึ้นไป
๒.๕ พนักงานราชการ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูร ณ์
หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้า งของส่วน
ราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
/๓. การเสนอ...
-๓๓. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้ เว้นแต่เป็นการ
ขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบฯ หรือเป็นการขอพระราชทานตามที่
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือเป็นกรณีที่ขอพระราชทานกรณีพิเศษ
๔. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอขอข้ามชั้นตราหรือเสนอ
เลื่อนชั้นตราก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขอพระราชทานกรณีพิเศษ
๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานหรือเลื่อนชั้นตราให้ถือปฏิบัติตามบัญชี
ท้ายระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) ข้าราชการตารวจ ปฏิบัติตามบัญชี ๙ ท้ายระเบียบฯ
(๒) ลูกจ้างประจา ปฏิบัติตามบัญชี ๑๕ ท้ายระเบียบฯ
(๓) คู่สมรสข้าราชการตารวจชั้นผู้ใหญ่ ปฏิบัติตามบัญชี ๒๔.๔ ท้ายระเบียบฯ
(๔) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพ์ตารวจ) ปฏิบัติตามบัญชี ๑๔ ท้ายระเบียบฯ
(๕) พนักงานราชการ ปฏิบัติตามบัญชี ๓๒ ท้ายระเบียบฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
เป็นข้าราชการตารวจที่รับราชการด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
กล่ าวคือภายในระยะเวลา ๑๕ ปีที่เสนอขอพระราชทาน ต้องเป็นผู้ ไม่เคยกระทาความผิ ดจนถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อน หากรับราชการรวมเวลาราชการไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี หากไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ
ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา ก็ให้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้

หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ ที่จ ะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ ต้ องมีระยะเวลาการปฏิ บัติ งานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือหากปฏิบัติงานไม่ติดต่อกันเมื่อนับรวมแต่ละครั้ง
ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มีดังนี้
ข้าราชการตารวจ
บัญชี (ขร๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติข้าราชการตารวจที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราช- อิสริยาภรณ์ประจาปี ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด, วันที่ได้รับยศที่ใช้เสนอขอพระราชทาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งปัจจุบัน,
ลาดั บเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชั้น รอง และปีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ที่เสนอขอ
พระราชทานประจาปี, หากเป็นผู้เสนอขอพระราชทานครั้งแรก จะต้องมีหมายเหตุวันเริ่มรับราชการไว้
ด้วย
/ลูกจ้างประจา...
-๔ลูกจ้างประจา
- บัญชี (ลจ ๓/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติลูกจ้างประจาที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่อ งราช- อิส ริย าภรณ์ป ระจาปี ซึ่ง มีข้อ มูล ประกอบด้ว ย ชื่อ ชื่อ สกุล , ตาแหน่ง ชั้นปัจ จุบัน
เงินเดือน วัน เดือน ปีที่บรรจุ , วัน เดือน ปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอ
ครั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใด
คู่สมรสข้าราชการตารวจชั้นผู้ใหญ่
บัญชี (คร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติคู่สมรสข้าราชการตารวจชั้นผู้ใหญ่ที่
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุลของคู่
สมรส (ชื่อสกุลปัจจุบันและชื่อสกุลเดิม) อาชีพ/ตาแหน่ง/ สังกัด, ชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ดารงตาแหน่ง,
เครื่องราชอิส ริยาภรณ์ที่ คู่สมรสของผู้ขอได้รับครั้งสุดท้าย ได้รับในฐานะอะไร และขอครั้งนี้ขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใด
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพ์ตารวจ)
- บัญ ชี (รก ๔/๓๗) บัญ ชีแ สดงคุณ สมบัต ิพ นัก งานรัฐ วิส าหกิจ ที ่เ สนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล, เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด, ตาแหน่งระดับ/ชั้น เงินเดือนปัจจุบัน ประวัติการดารงตาแหน่ง

วัน เดือน ปีปัจจุบัน เริ่มดารงตาแหน่ง, สรุปผลดีเด่น วัน เดือน ปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จาก
ชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอครั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใด
พนักงานราชการ
- บัญชี (รก ๓/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติพนักงานราชการที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราช- อิส ริย าภรณ์ป ระจาปี ซึ่ง มีข้อ มูล ประกอบด้ว ย ชื่อ ชื่อ สกุล , ตาแหน่ง ชั้น ปัจ จุบัน
เงินเดือน วัน เดือน ปีที่บรรจุ , วัน เดือน ปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอ
ครั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใด
กรณีขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือเหรียญจักรพรรดิมาลา
บัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือจัก รพรรดิมาลา ซึ่ง
มีข้อมูลประกอบด้วย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล , รายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ชื่อ ชื่อสกุลหรืออื่นๆ
บัญชีรายการประวัติการรับราชการของผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา
หรือเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย ยศ ชื่ อ ชื่อสกุล, ตาแหน่งและสังกัดปัจจุบัน
ขณะเสนอขอพระราชทาน, วัน เดือน ปีเกิด, รับราชการครบ ๑๕ ปี หรือ ๒๕ ปีบริบูรณ์ เมื่อใด,
วัน เดือน ปีที่รับราชการให้เรียงลาดับตั้งแต่เข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน (หากเว้นหายไปอาจไม่ได้รับ
การพิจารณา), อายุตัว, อัตราเงินเดือนแต่ละปี, เจ้าของประวัติจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง จัดส่ง
ตัวจริง ๒ ชุด
กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
/- แบบรายงาน...
-๕แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เ ป็ น กรณี พ ิเ ศษ ซึ ่ง มีข ้อ มูล ประกอบด้ว ยข้อ มูล ประวัต ิแ ละคุณ สมบัต ิข องผู ้ข อ
พระราชทาน งานปกติใ นหน้า ที ่โ ดยสรุป ผลการปฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น ที่ ใ ช้ ป ระกอบการเสนอขอ
พระราชทาน คารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
กรณีพิเศษ
การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สายสะพายกรณี พิ เ ศษ เป็ น การขอ
พระราชทานที่ยกเว้น หลักเกณฑ์ของระเบียบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์
กล่าวคือเป็นการเสนอขอพระราชทานปีติดกัน การเสนอขอพระราชทานข้ามชั้ นตรา และการเสนอ

ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราเร็วกว่าระยะเวลาที่กาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีผลงานการกระทาความดีความชอบ
ดีเด่น เช่น ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าอันตราย , ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสาคัญยิ่ง
และเป็น ผลดีแก่ร าชการหรือสาธารณชน หรือคิดค้นสิ่ ง หรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
ประเทศชาติได้เป็นผลสาเร็จ
๒. ผลงานตามข้อ ๑ ต้อ งไม่เ คยใช้เ สนอขอพระราชทานจนได้ร ับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาก่อน ถ้าเป็นผลงานที่ทาร่วมกันเป็นหมู่คณะ
จะต้องสรุปแยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน
๓. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยนับแต่วันที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองจนถึงวันที่เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงนี้
๔. จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนับแต่วันที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองจนถึงวันที่เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงนี้
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายกรณี
พิเศษ มีดังนี้
- บัญชี (ขร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
- แบบกรณีพิเศษ / ๓๗ แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย ยศ/ คานาหน้าชื่อ/ ชื่อตัว/
ชื่อสกุล/สังกัด ของผู้ขอ, ชื่อชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ขอ, ประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ครั้งสุดท้าย อายุตัว การรับเงินเดือน ลักษณะงานที่ปฏิบัติแยกเป็นงานปกติในหน้าที่ และงานเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมดี เ ด่ น และจะต้ อ งมี ก ารลงนามรับ รองในบัน ทึก ความเห็น ให้เ สนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ผบช.หรือ ผบก.หน่วยขึ้นตรงต่อ ตร.ด้วย
- บันทึกความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาฯ ของหน่วย
/หลักเกณฑ์...
-๖หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาเสนอขอพระราชทานเครื ่อ งราชอิส ริย าภรณ์อัน เป็น ที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้แก่ผู้ที่กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนหรือผู้ที่บริจาค
ทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น เว้น แต่
เป็นการต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
๒. การกระทาความดีความชอบที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน
จาแนกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) การกระทาความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา
และประชาชน ซึ่งมีลักษณะคือมีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือเป็นการ
กระทาที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือประเทศ
(๒) การกระทาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
ซึ่งมีลักษณะคือ เป็น การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพื่อการศาสนา การศึกษา
การสาธารณสุข การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรือความมั่นคงของชาติ และ
ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นของผู้บริจาคหรือที่ผู้บริจาคมีสิทธิบริจาคได้ในนามของตน
๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานหรือการเลื่อนชั้นตรา ให้ถือปฏิบัติตาม
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.
๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มีดังนี้
- แบบ (นร.๑) แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (กรณีกระทาความดีความชอบที่เป็น
ผลงาน)
- แบบ (นร ๒) แบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (กรณีกระทา
ความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สิน)
- แบบ (นร.๓) แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทาความดีความชอบ
- แบบ (นร.๔) แบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
- แบบ (นร.๕) แบบบั ญ ชี แ สดงจ านวนชั้ นตราเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ นต่ ากว่ า
สายสะพาย
- แบบ (นร.๖) แบบบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี

/หากเป็นการ...
-๗หากเป็นการบริจาคทรัพย์สินต้องจัดส่งเอกสารประกอบการดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
- บริจาคเงิน เอกสารแสดงการบริจาคเงิน หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้คานวณเป็น
เงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา และสถานที่ที่รับบริจาค
- บริจาควัสดุสิ่งของ เอกสารการประเมินราคาวัสดุสิ่งของ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่รับบริจาค เช่น การบริจาควัสดุก่อสร้างต้องแนบใบประเมินราคาวัสดุ โดยสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
- บริจ าคที่ดิน สาเนาโฉนดและหน้า สารบัญ จดทะเบีย น โฉนด หนัง สือ ประเมิน
ราคาที่ดิน ณ วันที่รับบริจาค โดยสานักงานที่ดินจังหวัด แผนที่และภาพถ่ายที่ดินที่บริจาค
กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบีย บสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓ ลง ๓๐ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖
- พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔
- พ.ร.ฎ.ว่าด้ว ยการขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์อัน เป็นที่ส รรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ ความชอบส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น
กรณีพิเศษตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.(งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๘๓ โทรสาร
๐ ๒๒๐๕ ๒๗๒๓ ) ตัวอย่างและแบบฟอร์ม สามารถ download ได้ที่
www.personnel.police.go.th

-------------------------------------

-๘แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สกพ.มีหนังสือแจ้งหน่วยต่างๆ พิจารณาดาเนินการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี

หน่วยงานระดับ บช.

หน่วยงานระดับ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช –
อิสริยาภรณ์ของหน่วย ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ที่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และสมควรได้รบั การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์
- คณะกรรมการฯ พิจารณา
- ส่งบัญชีให้ สกพ.

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช –
อิสริยาภรณ์ของหน่วย ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ที่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และสมควรได้รบั การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์
- คณะกรรมการฯ พิจารณา
- ส่งบัญชีให้ สกพ.

สกพ. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของแต่ละหน่วย
ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของ ตร.พิจารณา

คณะกรรมการระดับ ตร.พิจารณา เสร็จแล้ว เสนอ ผบ.ตร. ลงนามในเอกสารและส่งบัญชี
รายชื่อหลักฐานประกอบการผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เสร็จสิ้น

