
 

 

 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 

(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 

เรื่อง 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการพลเรือน ประจ า       กอ.รมน.  

จัดท าโดย 

น.ส.เขมณัฏฐ์  วงษ์อุดมวัชร์ 
 

 

 



หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ตรวจสอบรายชื่อและต าแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนประจ า 
รวบรวมรายชื่อ เอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง

๒ ตรวจสอบการได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จากเว็บไซต์ สลค. และการสอบถาม สลค.
ของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
รวบรวมรายชื่อ เอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง

๓ คัดกรองรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ รวบรวมรายชื่อ เอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้อง

๔ รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โดยส่งรายชื่อให ้กมส. และ จเร
ตรวจสอบการกระท าความผิดตามวินัย

๕ ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ
ขอพระราชทานพร้อมใหรั้บรองคุณสมบติัตามหลักเกณฑ์ พร้อมให้
ส่งรูปถ่าย และหากพบผู้มีคุณสมบติัเพิ่มเติมใหเ้สนอเพิ่มเติม

๖ ติดตามการตอบหนังสือของแต่ละหน่วย
๗ รวบรวมการตอบหนังสือของ นขต. และรวบรวมรายชื่อ เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดท าเอกสารการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชฯ

๘ ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการ และด าเนินการจัดประชุม ค าส่ัง กอ.รมน. ที่ ๕๔/๒๕๖๓
๙ จัดท ารายงานการประชุม

๑๐ จัดท าเอกสารการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยภรณ์
ประจ าป ีเพื่อส่ง สลค.

๑๑ จัดท าหนังสืออนุมัติ การเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เสนอ เลขาธิการ กอ.รมน.

๑๒ ส่งเอกสารการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ส่งให ้สลค. ภายใน 29 เม.ย. ของทกุปี

Timeline การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ของข้าราชการ ประจ า กอ.รมน.
ปีงบประมาณ

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินงาน



Timeline การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ของข้าราชการ ประจ า กอ.รมน.
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพลเรือน ประจ า กอ.รมน.  

๑. ตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพลเรือน ประจ า กอ.รมน. 
    ๑.๑ ส ำรวจ ตรวจสอบรำยชื่อข้ำรำชกำรพลเรือนประจ ำ กอ.รมน. ที่เป็นปัจจุบันกับ จก.สบค.กอ.รมน. 
    ๑.๒ น ำแฟ้มรำยชื่อข้ำรำชกำรพลเรือนประจ ำ กอ.รมน. ก.พ. ๗ จำก จก.สบค.กอ.รมน. มำค้นประวัติกำร
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ในปีที่ผ่ำนมำ  
 ๑.๒.๑ ตรวจสอบควำมถูกต้องของประวัติกำรได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อีกครั้งจำก
เว็บไซต์ สลค. https://thanundon.soc.go.th/ ดังนี้   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.กดเลอืก “ส ำหรับผู้ใช้ทัว่ไป” 

2. กรอกข้อมูลของผู้ที่ตอ้งกำรตรวจสอบให้

ครบถ้วนดังนี้ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ชื่อ ชือ่สกุล วันเกิด รหัสผ่ำน = วันเกิด 

https://thanundon.soc.go.th/
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                 ๑.๒.๒. ตรวจสอบควำมถูกต้องของประวัติกำรได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทำง
โทรศัพท์กับ สลค. โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒-๑๘๗๖  
           ๑ .๓  น ำข้ อ มู ล ขอ งข้ ำ รำชก ำรพ ล เรื อน ป ระจ ำ  กอ .รมน . ที่ ได้ รั บ ได้ รั บ พ ระรำชท ำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ในปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือจัดท ำเป็นข้อมูลใช้ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติกำรไดรับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๑ 
 

 

 
๒. ตรวจสอบ และคัดกรองผู้มีคุณสมบัติของข้าราชการพลเรือน ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
    ๒.๑ น ำข้อมูลของข้ำรำชกำรพลเรือนประจ ำ กอ.รมน. ที่ได้รับได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ในปี
ที่ ผ่ ำนมำ จั ดท ำ เป็ น ข้ อมู ล ใช้ ใน กำรตรวจสอบคุณ สมบั ติ ต ำมหลั ก เกณ ฑ์ กำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ดังนี้ 
          เอกสำรหมำยเลข ๒ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ฯ 
พ.ศ. ๒๕๓๖  

เอกสำรหมำยเลข ๓ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ฯ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  
เอกสำรหมำยเลข ๔ บัญชี ๔๑ กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรตำมระบบ
จ ำแนกประเภทต ำแหน่ง  

          เอกสำรหมำยเลข ๕ บัญชีเงินเดือนขัน้ต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
          เอกสำรหมำยเลข ๖ พ.ร.บ. เหรียญจักรมำลำ และเหรียญจักรพรรดิมำลำ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
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เอกสำรหมำยเลข ๗ หนังสือ สลค. ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑๐๑ ลง ๒๓ ก.พ. ๖๑ เรื่อง แนวทำงในกำร
ปฏิบัติในกำรเสนอเรื่องที่ต้องน ำควำมกรำบบังคมทูลขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำธิคุณ 
เอกสำรหมำยเลข ๘ หนังสือ สลค. ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๑๔๑๙ ลง ๒๓ ก.พ. ๖๑ เรื่อง  

*กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญรำชอิสริยำภรณ์  สอบถำมหลักเกณฑ์ จำก สลค. 
โทร. -๒๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๖๑-๑๘๖๓ 

  

๓. จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติขอพระรำชทำนผู้มีคุณสมบัติขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
โดยแบ่งเป็นชั้นสำยสะพำย, ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำย และเหรียญจักรพรรดิมำลำ ตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๙ 

๔. ส่งบัญชีรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติขอพระรำชทำนผู้มีคุณสมบัติขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
ให้ สกส.กอ.รมน. และ จเร.กอ.รมน. ตรวจสอบคุณสมบัติ ว่ำเป็นผู้ที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยหรืออยู่
ระหว่ำงด ำเนินคดีอำญำ หรือไม่ ตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๑๐ 

๕. ส่งบัญชีรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติขอพระรำชทำนผู้มีคุณสมบัติขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
ให้นขต.กอ.รมน. ส ำรวจ ตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัด ทั้งนี้ กรณีรำยชื่อกำร
เสนอขอพระรำชทำนไม่ครบถ้วน  ให้ นขต.กอ.รมน. ส่งรำยชื่อเพ่ิมเติม ตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๑๑ 

๖. นขต.กอ.รมน. รับรองคุณสมบัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัด ตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๑๒ 
๗. คัดกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติ ตำมที่ นขต.กอ.รมน. รับรองคุณสมบัติข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สังกัด หำกพบผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน รำยงำนให้ หัวหน้ำสำยงำน และ ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. ทรำบ       
เพ่ือพิจำรณำในกำรคัดกรอง 

๘. จัดท ำเอกสำรกำรประชุม กำรน ำเสนอข้อมูล (Presentation) และ ขออนุมัติจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ กอ.รมน. ตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๑๓ 

๙. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ กอ.รมน. 
๑๐. จัดเตรียมสถำนที่ และ แจ้งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ของ กอ.รมน. มำร่วมประชุม ตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๑๔ 
๑๑. จัดท ำรำยกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ กอ.

รมน. ตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๑๕ 
๑๒. จัดท ำเอกสำรคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ กอ.รมน. ส่ง 

สลค. ตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๑๖ 
๑๓. กำรเตรียมเอกสำรส่งที่ สลค.  โดยส่งก่อน 29 เม.ย. ของทุกปี โดยท ำส ำเนำเอกสำรแบ่งเป็นชั้น 

ตรำดังนี้  
      ๑๓.๑ ชั้นสำยสะพำยท ำส ำเนำ แบบ ขร๑, แบบ ขร ๓ และ แบบ ขร ๔ จ ำนวนอย่ำงละ ๒ ชุด 
      ๑๓.๒ ชั้นต่ ำกว่ำสำยสะพำยท ำส ำเนำ  แบบ ขร ๑ จ ำนวน ๒ ชุด แบบ ขร ๓ จ ำนวน ๖ ชุด และ
แบบ ขร ๔ จ ำนวน ๑ ชุด 
      ๑๓.๓ เหรียญจักรพรรดิมำลำท ำส ำเนำ แบบ ขร ๑ จ ำนวน ๒ ชุด แบบ ขร ๓ จ ำนวน ๖ ชุด และ
แบบ ขร ๔ จ ำนวน ๑ ชุด 
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๑๔. กำรบันทึกข้อมูลลงในแผ่นบันทึก เพ่ือส่ง สลค. โดยบันทึก เฉพำะ ไฟล์ แบบ ขร ๓ ของทุกชั้น
ตรำ ลงในแผ่นบันทึกรวมอยู่ในแผ่นเดียว ตัวอย่ำงตำมภำพ  

 
 
  

 
 หมายเหตุ 

- รำยละเอียดเพ่ิมเติมและเอกสำรประกอบศึกษำได้จำก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสำร สก.สบค.กอ.รมน. 
 

                             เรียบเรียงโดย นำงสำวเขมณัฏฐ์  วงษ์อุดมเดชร์ 
                            ก.ย. ๖๓ 



การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 

ปัญหาข้อขัดข้อง 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการพลเรือนบางรายมีการระบุใน กพ.7 ไม่ถูกต้อง  และไม่เป็นปัจจุบัน เช่น     

การสะกดชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานในปีที่ผ่านมา ท าให้เกิด      

ความผิดพลาดและล่าช้า ในการจัดท าเอกสารเสนอขอพระราชทาน 

๒. บางหน่วยส่งแบบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล่าช้า ท าให้เกิดความล่าช้า 

๓. การจัดประชุมคณะกรรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพลเรือนประจ า 

กอ.รมน. มีการมอบหมายให้ตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมแทนนั้น ไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อมูลในที่ประชุม        

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.  มีข้อมูลในส่วน                  

ชั้นที่เป็นความลับข้อมูล 

แนวทางการแก้ปัญหา 

๑. ขอความร่วมมือส่วนจัดการในการท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการพลเรือนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

๒. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้เร่งด าเนินการส่งแบบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทันภายในก าหนด 

๓. ขอความร่วมมือให้คณะกรรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพลเรือน

ประจ า กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม 

การประสานการปฏิบัติ  

๑. ติดตามการส่งแบบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับธุรการหน่วยงานนั้น 

๒. ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรรมการกับหน่วยงานนั้นๆ 

หมายเหตุ 

๑. รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาได้จากแฟ้ม “การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพล

เรือนประจ า กอ.รมน. “ ในตู้เอกสาร สก.สบค.กอ.รมน. 
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