
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณากลั่นกรอง   
และการปรับปรุงเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
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 แนวทางปฏิบัตินี้ก าหนดขึ้นส าหรับหน่วยงานของรัฐและผู้ เสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ข้อ  ๑๔  
เพื่อพิจารณาด าเนินการท้ังในส่วนท่ีได้เคยส่งเร่ืองเสนอขอพระราชทานตามระเบียบ ฯ  พ.ศ. ๒๕๓๖  แล้ว  
และผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบ ฯ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ด้วย   
 ๑. การตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน   
  ต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติครบถ้วน  ณ  วันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔  ส าหรับ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  หรือ  ณ  วันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
ส าหรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ภายหลังก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานในปีถัดไป  ส่วนการพิจารณา
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อ  ๑๒  ทุกกรณี  ให้พิจารณาจนถึงปัจจุบัน   
  ๑.๑ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งหมายรวมถึงผู้ท่ีต้องพ้น
จากการปฏิบัติหน้าท่ีเพราะเกษียณอายุในปี  ๒๕๖๔  ด้วย 
   ๑.๑.๑ ต้องเป็นผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง  รับราชการ  หรือปฏิบัติงานจนถึงวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔    
   ๑.๑.๒ การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติ งาน   
ให้พิจารณาตามระเบียบ ฯ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อ  ๑๘ (๒)  ท้ังกรณีเริ่มขอพระราชทาน  และกรณี 
ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา  และให้รวมถึงกรณีการลาท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการหรือการปฏิบัติงานด้วย 
  ๑.๒ ผู้ซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุ  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี  ๒๕๖๐  เป็นต้นมา  และยังไม่ได้รับการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์   ให้พิจารณาต าแหน่ง   คุณสมบัติ   และชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีจะเสนอขอพระราชทาน  ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ ฯ  พ.ศ. ๒๕๓๖  เท่าท่ี 
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ฯ  พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี ้  ผู ้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกรายต้องเป็นผู้ท่ีได้รับรองตนเอง 
ตามแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล  [แบบ  คส. ๑  หรือแบบ  คส. ๒  ตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี  นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๖๘๑๖  ลงวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔]   
และผ่านการพิจารณากลั่นกรองและรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน  
ของหน่วยงาน  ตามระเบียบ ฯ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖  และผู้มีอ านาจในการเสนอ 
ขอพระราชทานตามข้อ  ๑๔  แล้ว   
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 ๒. การปรับปรุงเอกสารการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
  เมื่อหน่วยงานตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติตามข้อ  ๑  แล้ว  หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวน
บุคคลหรือชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์   หรือกรณีท่ีต้องปรับปรุงเอกสารการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้หน่วยงานด าเนินการดังต่อไปนี้  เฉพาะประเภทบุคคลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้างต้น  
  ๒.๑ จัดท าเอกสารแยกเป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  (ตามข้อ ๑.๑) 
    ๒.๑.๒ ผู้ซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุ ฯ  (ตามข้อ  ๑.๒)  ในช่อง
หมายเหตุของบัญชีแสดงคุณสมบัติแต่ละราย  ให้ระบุปีท่ีเกษียณอายุ  และระบุว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
กรณีใด  อย่างใด  เมื่อใด  โดยไม่ต้องจัดท าแบบรายงานความดีความชอบตามระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖  อีก 
  ๒.๒ รายการและจ านวนเอกสารท่ีจัดส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ให้ด าเนินการ
ดังเช่นท่ีได้แจ้งให้ถือปฏิบัติแล้ว  ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ชั้ นสายสะพาย  ให้ จั ดท าบัญชีแสดงจ านวนชั้ นตรา  บัญชี รายชื่ อ   
และบัญชีแสดงคุณสมบัติ  จ านวนอย่างละ  ๒  ชุด  (ต้นฉบับ  ๑  ชุด  ส าเนา  ๑  ชุด)   
   ๒.๒.๒ ชั้นต่ ากว่าสายสะพายเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งตามบัญชี  ๒ - ๕  และบัญชี   
๗ - ๑๓  ท้ายระเบียบ ฯ  ให้จัดท าบัญชีแสดงจ านวนชั้นตรา  บัญชีรายชื่อ  และบัญชีแสดงคุณสมบัติ  
จ านวนอย่างละ  ๒  ชุด  (ต้นฉบับ  ๑  ชุด  ส าเนา  ๑  ชุด)   
    ๒.๒.๓ ชั้นต่ ากว่าสายสะพายส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งนอกเหนือจากข้อ  ๒.๒.๒   
ให้จัดท าเอกสาร  ประกอบด้วย   
      (๑) บัญชีแสดงจ านวนชั้นตรา  จ านวน  ๒  ชุด  (ต้นฉบับ  ๑  ชุด  ส าเนา  ๑  ชุด)   
      (๒) บัญชีรายชื่อ  จ านวน  ๕  ชุด  (ต้นฉบับ  ๑  ชุด  ส าเนา  ๔  ชุด) 
      (๓) บัญชแีสดงคุณสมบัติ  จ านวน  ๑  ชุด 
    ๒.๒.๔ แบบ คส. ๑  (เฉพาะท่ียังไม่ได้จัดท าหรือจัดส่งถึงส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร)ี 
  ๒.๓ สรุปการยืนยันข้อมูลและการปรับปรุงเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช  
อิสริยาภรณ์  ตามแบบท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด 
  ๒.๔ ส่งส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบ ฯ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อ  ๑๕  วรรคสอง  จ านวน  ๑  ชุด  พร้อมบันทึก
เป็นไฟล์ PDF  และจัดส่งไปที่คลาวด์  
  ๒.๕ บันทึกบัญชีรายชื่อเป็นไฟล์ Excel หรือ Word และจัดส่งไปที่คลาวด์ 
 ๓. กรณีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖  อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบ ฯ  พ.ศ. ๒๕๖๔  มีผลใช้บังคับ  แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานตามระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เมื่อหน่วยงานได้ปรับปรุงเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อ  ๒  โดยน ารายชื่อ 
บุคคลดังกล่าวออกไปแล้ว  หากผู้มีอ านาจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ ฯ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอให้น ารายชื่อบุคคลดังกล่าวจัดท าเอกสารเป็น 
อีกหนึ่งชุดต่างหาก  (บัญชีแสดงจ านวนชั้นตรา  บัญชีรายชื่อ  บัญชีแสดงคุณสมบัติ   อย่างละ  ๑  ชุด)   
แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป   
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