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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว า “ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ว า ด วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบัญชี ๑๒ และบัญชี ๑๓ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ กและเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตามบัญชี ๑๒ และบัญชี ๑๓
ทายระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ให เ พิ่ ม บั ญ ชี ๓๙ ถึ ง บั ญ ชี ๔๔ ท า ยระเบี ย บนี้ เป น บั ญ ชี ท า ยระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ขอ ๕ เพื่ อ ประโยชน ใ นการนั บ ระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่ อ งราช
อิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย
ตามบัญชี ๔๑ ใหนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือระยะเวลาในการไดรับเงิน เดือนของ
ขาราชการระดับตาง ๆ กอ นมีการปรับเปลี่ย นโครงสรางตําแหนงของขาราชการใหมเมื่อวัน ที่
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ มานับรวมเปนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือระยะเวลาในการไดรับ
เงินเดือนของขาราชการผูนั้นตามบัญชี ๔๑ ดวย
ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

- 84 บัญชี 12
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

องคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

ร.ท.ช.

จ.ช.

2

กรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ท.ม.

จ.ม.

3

เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ง.ช.

บ.ม.

4

ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

ร.ท.ช.

จ.ม.

5

รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ท.ม.

จ.ม.

6

เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

ร.ง.ม.

บ.ม.

7

สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

ร.ง.ช.

บ.ช.

ต.ม.

ป.ม.

8

องคการบริหารสวนจังหวัด
นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด

9

รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด

จ.ช.

ท.ม.

10

ที่ปรึกษานายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

บ.ม.

จ.ม.

11

เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

บ.ม.

จ.ช.

12

ประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด

ต.ม.

ท.ช.

13

รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด

จ.ช.

ท.ม.

14

สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด

จ.ม.

ท.ม.

1. ตองดํารงตําแหนงใด
1. เริ่มขอพระราชทาน
ตําแหนงหนึ่งหรือ
ตามตําแหนง
หลายตําแหนงติดตอกันมา
2. ขอพระราชทานเลื่อน
ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
ชั้นตราตามลําดับชั้นตรา
โดยเวนระยะเวลา
หรือไดดํารงตําแหนงใด
2.1 ดํารงตําแหนงลําดับ
ตําแหนงหนึ่งหรือ
1-7, 9-14, 16-25,
หลายตําแหนงมาแลว
27-45 และ 46
มีเวลารวมกันไมนอยกวา
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
5 ปบริบูรณ นับแต
หรือหลายตําแหนง
วันที่ไดดํารงตําแหนงจนถึง
ตอเนื่องกันเปนเวลา
วันกอนวันพระราชพิธี
ไมนอยกวา 3 ป
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
บริบูรณ
ปที่จะขอพระราชทาน
2.2 ดํารงตําแหนงลําดับ
ไมนอยกวา 60 วัน ยกเวน
1-7, 9-14, 16-25,
ลําดับ 8, 15 และ 26
27-45 และ 46
2. ลําดับ 3, 6, 10-11,
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
17-20, 24-25, 28-29,
35-36, 42 และ 43
หรือหลายตําแหนง
ใหขอไดเฉพาะผูมีตําแหนง
ไมตอเนื่องกัน มีเวลา
ตามกฎหมายนั้น ๆ เทานั้น
รวมกันไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ
3. ลําดับ 3, 6, 10-11,
2.3 ตําแหนงลําดับ 8, 15
17-20, 24-25, 28-29,
และ 26 ขอพระราชทาน
35-36, 42 และ 43
ต.ม. – ท.ม. ทุกป ,
กรณีมีผูดํารงตําแหนง
ท.ม. – ป.ม. ปเวนป
หลายคน ใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น
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ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

15

เมืองพัทยา
นายกเมืองพัทยา

ต.ม.

ป.ม.

16

รองนายกเมืองพัทยา

จ.ช.

ท.ม.

17

ประธานที่ปรึกษา
นายกเมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ม.

18

ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

บ.ม.

บ.ช.

19

เลขานุการนายกเมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ช.

20

ผูชวยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ม.

21

ประธานสภาเมืองพัทยา

ต.ม.

ท.ช.

22

รองประธานสภาเมืองพัทยา

จ.ช.

ท.ม.

23

สมาชิกสภาเมืองพัทยา

จ.ม.

ท.ม.

24

เลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ช.

25

ผูชวยเลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา

บ.ม.

จ.ม.

ต.ม.

ป.ม.

26

เทศบาล
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

27

รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

จ.ช.

ท.ม.

28

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

บ.ม.

จ.ม.

29

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

บ.ม.

จ.ช.

30

ประธานสภาเทศบาลนคร

ต.ม.

ท.ช.

31

รองประธานสภาเทศบาลนคร

จ.ช.

ท.ม.

32

สมาชิกสภาเทศบาลนคร

จ.ม.

ท.ม.

33

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

จ.ช.

ท.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ
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ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

34

รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง

จ.ม.

ต.ช.

35

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง

บ.ม.

บ.ช.

36

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง

บ.ม.

จ.ม.

37

ประธานสภาเทศบาลเมือง

จ.ช.

ท.ม.

38

รองประธานสภาเทศบาลเมือง

จ.ม.

ต.ช.

39

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

บ.ช.

ต.ช.

40

นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบล

จ.ม.

ท.ม.

41

รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบล

บ.ช.

ต.ม.

42

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบล

บ.ม.

บ.ช.

43

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบล

บ.ม.

บ.ช.

44

ประธานสภาเทศบาลตําบล

จ.ม.

ต.ช.

45

รองประธานสภาเทศบาล
ตําบล

บ.ช.

ต.ม.

46

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

บ.ม.

ต.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

- 87 บัญชี 13
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

แพทยประจําตําบล
สารวัตรกํานัน
หรือผูชวยผูใหญบาน
กรรมการสภาตําบล
ผูทรงคุณวุฒิ

ร.ง.ช.

ร.ท.ช.

2

ผูใหญบาน

ร.ง.ช.

บ.ช.

3

กํานัน

ร.ท.ช.

จ.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน
ตามตําแหนง
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ตามลําดับชั้นตรา โดยเวน
ระยะเวลา
2.1 ดํารงตําแหนง
ลําดับ 1-3 ตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนง
ตอเนื่องกันเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป
บริบูรณ
2.2 ดํารงตําแหนง
ลําดับ 1-3 ตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งหรือ
หลายตําแหนง
มาแลวมีเวลารวมกัน
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ

- ตองดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง
หรือหลายตําแหนง
ติดตอกันมาไมนอยกวา
3 ปบริบูรณหรือ
ไดดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง
หรือหลายตําแหนง
มาแลวมีเวลารวมกัน
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
นับแตวันที่ไดดํารง
ตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

ทุกป

2

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ป.ม.

ม.ป.ช.

3

ที่ปรึกษาประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ท.ม.

ป.ช.

4

ที่ปรึกษาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

5

เลขานุการประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

6

เลขานุการตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป
1. ท.ม. – ป.ม. ปเวนป
2. ป.ม. 3 ป ขอ ป.ช.

1. ลําดับ 1 – 2
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 3 – 6
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนงติดตอกัน
ไมนอยกวา 120 วัน
นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 3 – 6
กรณีมีผูดํารงตําแหนง
หลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น
4. ลําดับ 3
การเริ่มตนขอพระราชทาน
ชั้นสายสะพายจะตองดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษา ฯ มาแลว
ครบ 1 ป (12 เดือน)
ของปที่จะขอพระราชทาน

89-- -89
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

2

ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

ป.ม.

ม.ป.ช.

3

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ป.ม.

ม.ป.ช.

4

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
เลขานุการประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
เลขานุการกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
เลขานุการผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน

ท.ม.

ป.ม.

ต.ช.

ท.ช.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

ต.ม.

ท.ม.

ปเวนป

5
6
7

ทุกป
1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป
1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน
2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป
ปเวนป

1. ลําดับ 1 – 3
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา
90 วัน นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนงจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
2. ลําดับ 4 – 7
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอยกวา
120 วัน นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนงจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน
3. ลําดับ 4 – 7
กรณีมีผูดํารงตําแหนง
หลายคนใหพิจารณา
คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน
เพียงตําแหนงละ 1 คน
เทานั้น
4. ลําดับ 4
การเริ่มตนขอพระราชทาน
ชั้นสายสะพายจะตองดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษา ฯ
มาแลว ครบ 1 ป
(12 เดือน) ของปที่จะ
ขอพระราชทาน

- 90 บัญชี 41
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง

ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

บ.ม.

จ.ช.

2

ระดับชํานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

3

ระดับอาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.

4

ระดับทักษะพิเศษ

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.

หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
รับราชการติดตอกัน
2. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา
มาแลวไมนอยกวา
ของระดับชํานาญงาน และ
5 ปบริบูรณ นับตั้งแต
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช.
วันเริม่ เขารับราชการ
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
จนถึงวันกอนวัน
ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม.
พระราชพิธี
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
ของระดับชํานาญงาน และ
พระราชทาน
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
ไมนอยกวา 60 วัน
10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช.
2. ลําดับ 4, 8 - 10
และ 12 - 15
การขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ 4 หรือขอ 5
แลวแตกรณี
ใหขอปติดกันได
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

5

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ

ต.ม.

-

6

ระดับชํานาญการ

ต.ช.

ท.ช.

7

ระดับชํานาญการพิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

8

ระดับเชี่ยวชาญ

-

ม.ว.ม.

9

ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
13,000 บาท

-

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษ ขอ ท.ม.
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก
1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ 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. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ
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ลําดับ
10

ระดับตําแหนง
ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
15,600 บาท

11

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

12

ระดับสูง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

ท.ช.

ป.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง และ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

ประเภทบริหาร
13

ระดับตน

หมายเหตุ
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ลําดับ

ระดับตําแหนง

14

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
14,500 บาท

15

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
21,000 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เงื่อนไขและ
ที่ขอพระราชทาน
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ 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. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก
ม.ป.ช. 1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

- 94 บัญชี 42
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานของหนวยธุรการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ที่ไมเปนขาราชการ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

หัวหนาแผนก
หรือตําแหนงเทียบเทา

บ.ม.

จ.ม.

2

รองผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการฝาย
ผูอํานวยการศูนย
ผูอํานวยการสํานักงาน
หรือตําแหนงเทียบเทา

บ.ช.

จ.ช.

จ.ม.

ต.ม.

จ.ช.

ท.ช.

ต.ม.

ป.ม.

ผูชํานาญการ
หรือตําแหนงเทียบเทา
3

ผูอํานวยการสํานัก
หรือตําแหนงเทียบเทา
ผูตรวจการ ผูตรวจสอบภายใน
หรือตําแหนงเทียบเทา

4

รองเลขาธิการ
หรือผูดํารงตําแหนง
รองผูบริหารสูงสุด
ขององคกรนั้น
ผูทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหนงเทียบเทา

5

เลขาธิการ
หรือผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น

1. เริ่มขอพระราชทานตาม
ตําแหนง
2. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตรา เวนระยะ
เวลาไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ตามลําดับถึง
เกณฑชั้นสูงสุดของ
ตําแหนง
3. ลําดับ 5 ได ท.ช. 3 ป
ขอ ป.ม.

1. ตองปฏิบัติงานติดตอกันมา
เปนเวลาไมนอยกวา 8 ป
บริบูรณนับตั้งแตวันเริ่มจาง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของป
ที่จะขอพระราชทานไมนอย
กวา 60 วัน
2. หัวหนาแผนกเริ่มขอ
พระราชทานตองดํารง
ตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

- 95 บัญชี 43
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ช.

ม.ว.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป

2

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ต.ม.

ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป

- ลําดับ 1 - 2
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอย
กวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน

- 96 บัญชี 44
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

หมายเหตุ

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
1

ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน

ต.ช.

ม.ว.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ม. – ป.ช. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ป.ช. – ม.ว.ม. เวน 2 ป

2

กรรมการตรวจเงินแผนดิน

ต.ม.

ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป

3

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ต.ม.

ป.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดทุกป ตามลําดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ท.ช. – ป.ม. ปเวนป
4. การขอพระราชทานตั้งแต
ชั้น ปม. – ป.ช. เวน 2 ป

- ลําดับ 1 - 3
ตองมีระยะเวลา
การดํารงตําแหนง
ติดตอกันไมนอย
กวา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่
ดํารงตําแหนง
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน

