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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
2 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ
ประจําปี 2554
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการ
จํานวน 1 ชุด
2. บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจําในสังกัด
จํานวน 1 ชุด
3. บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานราชการในสังกัด
จํานวน 1 ชุด
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้พิจารณาดําเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลกู จ้างประจําและพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจําปี 2554 (5 ธันวาคม 2554)
ฉะนั้น เพื่อให้การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการ ประจําปี 2554 เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้ประมวลผลข้อมูลลูกจ้างประจําและพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2554 ตามบัญชีคุณสมบัติที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น
ขอให้ส่วนราชการดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลในบัญชีคุณสมบัติทสี่ ่งมาว่าถูกต้องตรงกับข้อมูลของส่วนราชการ
หรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขหรือเพิม่ เติมข้อมูลให้ถกู ต้องด้วยหมึกสีแดง
2. พิจารณาว่าลูกจ้างประจําและพนักงานราชการรายใดอยู่ในหลักเกณฑ์อันควรได้รับ
บําเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีนี้ แล้วให้จัดทําบัญชีคุณสมบัติของลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการ เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดลงนามในบัญชีคุณสมบัติ หน้าสุดท้ายของแต่ละชั้นตรา
3. ลูกจ้างประจําหรือพนักงานราชการรายใดที่มีรายชื่อเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปแล้ว ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2554 หากมีกรณีดังต่อไปนี้
3.1 ถึงแก่กรรม
3.2 ลาออก
3.3 กระทําความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย

/กระทําความผิด…..

เครื่องราช/ขอพระราชทาน

- 2 3.4 กระทําความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียว
ให้ส่วนราชการรีบรายงานพร้อมส่งหลักฐานให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบโดยด่วน เพื่อจะ
ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. จัดส่งเอกสารตามข้อ 1 และข้อ 2 จํานวนอย่างละ 1 ชุด ไปให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นอย่างช้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 0 2590 1349-50
โทรสาร 0 2590 1350
http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm

สําเนาส่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

เครื่องราช/ขอพระราชทาน

คู่มือ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปี ๒๕๕๔

ข้อแนะนําในการจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจําปี 2554
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล
ประวัติลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ ว่าผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 2554 พร้อมกับได้ออกรายงานเป็นบัญชีแสดงคุณสมบัติ เพื่อส่วน
ราชการสามารถนํ าข้ อมู ลดั งกล่ าวไปตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ให้ แก่
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ ประจําปี 2554 ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ส่วน
ราชการพิจารณาและดําเนินการดังนี้
1. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานขอได้กระทําด้วยความรอบคอบว่าลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการที่จะได้รับการเสนอขอ พระราชทานเป็นผู้ที่เหมาะสมตามข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2536 หรือไม่ กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวต้องได้กระทําความดีความชอบเป็น
ประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตรา
ดังกล่าวให้
2. การนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลื่อนชั้นตราให้
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถูกลงโทษทาง
วินัยในปีใด ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานฯ อีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์
3. ตรวจสอบบัญชีแสดงคุณสมบัติลูกจ้างประจําและพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับข้อมูลประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส่วนราชการในรายละเอียด ดังนี้
3.1 คํานําหน้านามชื่อ – สกุล ปัจจุบันถ้ามีการเปลี่ยนชือ่ – สกุล และยัง
ไม่ได้แจ้งขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล ไปทีส่ ํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้แจ้งและส่งหลักฐาน
การเปลี่ยนมาพร้อมการเสนอขอครั้งนีด้ ้วย
3.2 กรณีเปลีย่ นชื่อ – สกุล จากเดิมทีเ่ คยขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองมาแล้ว ขอให้ใส่ ชื่อ – สกุลเดิม ในช่องหมายเหตุในบัญชีแสดง
คุณสมบัติ ชั้นตราที่จะเสนอขอ
3.3 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นรองของลูกจ้างประจํา กรณี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอให้เพิม่ รายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมใส่
วัน/ เดือน/ ปีที่ได้รบั และลําดับทีใ่ นราชกิจจานุเบกษาด้วย (ยกเว้นพนักงานราชการ ซึ่งปีนี้ขอเป็นปีแรก)
3.4 รายละเอียดอื่นๆ เช่นกรณีข้อมูลสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุ
ไว้ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงให้แก้ไขเพิม่ เติมด้วยหมึกสีแดง และกรณีไม่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บคุ คลใดตามบัญชีแสดงคุณสมบัติที่แนบมานี้ ขอให้ระบุสาเหตุให้ทราบด้วย
ว่าที่ไม่เสนอขอให้เป็นเพราะเหตุใด
4. จัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ ซึ่งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2554 (จัดทําใหม่) ตามแบบ โดยใช้กระดาษ A4
แนวนอน พิมพ์แยกชั้นตรา โดยแต่ละชั้นตราให้แยกบุรษุ – สตรี เรียงลําดับชื่อตามอักษร ก – ฮ (กรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง แล้วแต่กรณีลงนาม
ในแผ่นสุดท้ายของบัญชีฯ แต่ละชั้นตรา
5. สรุปจํานวนผู้เสนอขอพระราชทานแต่ละชั้นตราและสรุปยอดรวมทุกชั้นตรา

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลูกจ้างประจํา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําปี 2554

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาํ หรับลูกจ้างประจํา
1. หลักเกณฑ์
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าผู้นั้นได้กระทํา
ความชอบเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ แ ละประชาชนจนถึ ง ขนาดอั น ควรได้ รั บ บํ า เหน็ จ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงตําแหน่ง ระดับ ชั้น ยศ หรือครบกําหนดระยะเวลาที่
จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจ
ในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่อง
เชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย
บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
(2) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(3) ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนแล้ว หรือกระทําความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่
ระหว่างดําเนินคดีอาญาในศาลแม้คดีไม่ถึงทีส่ ุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มโี ทษปรับสถาน
เดียว

คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจํา
ลําดับ

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
ขอพระราชทาน

เงื่อนไขระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1

2

ลูกจ้างประจําซึ่งได้รับเงินค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 แต่
ไม่ถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6

บ.ม.

ลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ขึ้น
ไป

บ.ช.

จ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.

จ.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.

1.ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8
ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วัน
เริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่จะ
ขอพระราชทานไม่น้อย
กว่า 60 วัน
2.ต้องเป็นลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและ
หมายความรวมถึง
ลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น เมือง
พัทยาและ
กรุงเทพมหานคร แต่ไม่
หมายความถึงลูกจ้าง
เงินทุนหมุนเวียน
3.ต้องเป็นลูกจ้างประจําที่
มีชื่อและลักษณะงานเป็น
ลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือ
หรือลูกจ้างประจําที่มีชื่อ
และลักษณะเหมือน
ข้าราชการ

คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจํา ในปี 2554
(1)
5 ธันวาคม 2549
(2)
5 ธันวาคม 2540
(3)

ชั้นตราจตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
เป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา จ.ม. เมื่อวันที่
หรือ
เป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา จ.ม. ตั้งแต่วันที่
- วันที่ 5 ธันวาคม 2548 แต่ไม่ได้ขอพระราชทานในปี 2545 - 2553
ได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าขั้นต่ําของระดับชํานาญการ (14,330 บาท)

ชั้นตราจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
(1) เป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ช. เมื่อวันที่
5 ธันวาคม 2549 หรือ
(2) เป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ช. ตั้งแต่วันที่ 5
ธันวาคม 2540 - วันที่ 5 ธันวาคม 2548 แต่ไม่ได้ขอพระราชทานในปี 2545 - 2553
(1)
5 ธันวาคม 2549
(2)
5 ธันวาคม 2540

ชั้นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
เป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม. เมื่อวันที่
หรือ
เป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม. ตั้งแต่วันที่
- วันที่ 5 ธันวาคม 2548 แต่ไม่ได้ขอพระราชทานในปี 2545 - 2553

สําหรับผูท้ ขี่ อพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ช. เป็นชั้นตราแรก
(1) มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ (ต้องเข้ารับราชการก่อนวันที่ 6 ตุลาคม
2546)
(2) ได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าขั้นต่ําของระดับชํานาญการ (14,330 บาท)
(3) เป็นลูกจ้างประจําในหมวดฝีมือขึ้นไปหรือหมวดที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือน
ข้าราชการ
ชั้นตราเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
(1) มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ (ต้องเข้ารับราชการก่อนวันที่ 6 ตุลาคม
2546)
(2) ได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าขั้นต่ําระดับปฏิบัติการ ขั้น 7,940 บาท
(3) เป็นลูกจ้างประจําในหมวดฝีมือขึ้นไปหรือหมวดที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือน
ข้าราชการ

บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจําส่วนราชการ ซึ่งเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ…………………….
กระทรวง………………………………………………………….
กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า………………………………………………………………….
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
ลําดับ ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตําแหน่งและกลุ่มงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขั้น
ตั้งแต่ เงินเดือน วัน เดือน
(ปัจจุบันและอดีตเฉพาะที่ได้รับพระราชทาน
ที่ได้รับ วัน เดือน ปี ขอครั้งนี้
(ปัจจุบัน) วัน เดือน ปี (ปัจจุบัน) ที่เริ่มบรรจุ เครื่องราชฯ โดยระบุรหัสตําแหน่งตามที่กระทรวง (จากที่สูง (5 ธ.ค……)
การคลังกําหนดไว้ในวงเล็บ ( ) ท้ายตําแหน่ง ไปชั้นรอง)

คําอธิบาย
ช่อง (1) ให้เรียงลําดับชื่อให้ตรงตามบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย
ช่อง (2) สําหรับผู้มียศหรือคํานําหน้าชื่อให้ลงยศหรือคํานําหน้าชื่อเต็มไว้หน้าชื่อตัว-ชื่อสกุล
ช่อง (3) ขณะขอพระราชทานเป็นชั้นอะไร ได้รับการบรรจุหรือเลื่อนระดับชั้นนี้
ตั้งแต่ วัน เดือน ปี ใดและปัจจุบันได้รับเดือนเท่าใด
ช่อง (4) ตําแหน่งที่ดํารงอยู่ขณะขอพระราชทานและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ระบุรหัสตําแหน่งตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ใน ( ) ด้วย
ช่อง (5) ลําดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานแล้วและที่ขอครั้งนี้ให้ลงอักษรชื่อย่อและวันเดือนปีที่ได้รับ
ช่อง (6) ถ้าเป็นการขอพระราชทานครั้งแรก ให้ระบุวันที่บรรจุเข้ารับราชการ ในช่อง (3)
รายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ระบุในช่องหมายเหตุ/ เช่น โอน เปลีย่ นชื่อตัว
เปลีย่ นชื่อสกุลและได้รับค่าจ้างเต็มขั้น ฯลฯ

(6)
หมายเหตุ(สังกัดเดิม
ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม
รับเงินเดือนเต็มขั้น
ตั้งแต่ ฯลฯ)

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและ
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2536 ข้อ 8,10,19(4),22
ลงชื่อ……………………………………
(…………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………
ผู้เสนอขอพระราชทาน
(ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม)

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปี 2554
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หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาํ หรับพนักงานราชการ
1. หลักเกณฑ์
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าผู้นั้นได้กระทํา
ความชอบเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ แ ละประชาชนจนถึ ง ขนาดอั น ควรได้ รั บ บํ า เหน็ จ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงกลุ่มงาน
หรือครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจใน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องเชิดชู
เกียรติยศอย่างสูงด้วย
บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
(2) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(3) ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการ สอบสวนแล้ว
หรือกระทําความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างดําเนินคดีอาญา
ในศาลแม้คดีไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
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คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานราชการ

ลําดับ พนักงานราชการ/กลุ่มงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทีข่ อพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

1

กลุ่มงานบริการ
กลุ่มงานเทคนิค

บ.ม.

ต.ม.

2

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บ.ช.

จ.ช.

3

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จ.ม.

ต.ช.

4

กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช.

ท.ม.

เงื่อนไขระยะเวลา
การเลื่อนชัน้ ตรา

หมายเหตุ

ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5
ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม
จ้างจนถึงวันก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วัน
เริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมา
2. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วัน
3. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า เริ่มจ้างจนถึงวันก่
นก่อนวันพระ
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
4. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ของปีที่จะขอพระราชทาน
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมา
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5
ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
3. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า จ้างจนถึงวันก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนม- พรรษา
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
4. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ของปีที่จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
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คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานราชการ ปี 2554
ชั้นตราจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
(1) มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (ต้องเริม่ จ้างก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2549)
(2) เป็นพนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ชั้นตราจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
(1) มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (ต้องเริม่ จ้างก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2549)
(2) เป็นพนักงานราชการในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ชั้นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
(1) มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (ต้องเริม่ จ้างก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2549)
(2) เป็นพนักงานราชการในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชั้นตราเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
(1) มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (ต้องเริม่ จ้างก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2549)
(2) เป็นพนักงานราชการในกลุ่มงานบริการและกลุม่ งานเทคนิค
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บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานราชการ ซึ่งเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ…………………….
กระทรวง………………………………………………………….
กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า………………………………………………………………….
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ลําดับ ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตําแหน่งและกลุ่มงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขั้น
ตั้งแต่ เงินเดือน วัน เดือน
(ปัจจุบันและอดีตเฉพาะที่ได้รับพระราชทาน)
ที่ได้รับ วัน เดือน ปี ขอครั้งนี้
(ปัจจุบัน) วัน เดือน ปี (ปัจจุบัน) ที่เริ่มจ้าง
เครื่องราชฯ โดยระบุเลขที่ตําแหน่งตามที่จ้าง
(จากที่สูง (5 ธ.ค……)
ไปชั้นรอง)

คําอธิบาย
ช่อง (1) ให้เรียงลําดับชื่อให้ตรงตามบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย
ช่อง (2) สําหรับผู้มียศหรือคํานําหน้าชื่อให้ลงยศหรือคํานําหน้าชื่อเต็มไว้หน้าชื่อตัว-ชื่อสกุล
ช่อง (3) ขณะขอพระราชทานเป็นชั้นอะไร ได้รับการจ้างหรือเปลี่ยนตําแหน่งในการจ้างนี้
ตั้งแต่ วัน เดือน ปี ใดและปัจจุบันได้รับเดือนเท่าใด
ช่อง (4) ตําแหน่งที่ดํารงอยู่ขณะขอพระราชทานและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ระบุเลขทีต่ ําแหน่งตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ใน ( ) ด้วย
ช่อง (5) ลําดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานแล้วและที่ขอครั้งนี้ให้ลงอักษรชื่อย่อและวันเดือนปีที่ได้รับ
ช่อง (6) ถ้าเป็นการขอพระราชทานครั้งแรก ให้ระบุวันที่จ้าง ในช่อง (3)
รายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ระบุในช่องหมายเหตุ/ เช่น เปลี่ยนชื่อตัว
เปลีย่ นชื่อสกุลและได้รับค่าตอบแทนเต็มขั้น ฯลฯ

(6)
หมายเหตุ(สังกัดเดิม
ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม
รับเงินค่าตอบแทน
เต็มขั้น
ตั้งแต่ ฯลฯ)

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและ
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2536 ข้อ 8,10,19(4),22
ลงชื่อ……………………………………
(…………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………
ผู้เสนอขอพระราชทาน

