ชั้นตรา เครื่องราช
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ชั้นสูงสุด
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ชั้นสูงสุด

ม.ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ตามบัญชี 41
แนบท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 2552
ประเภททั่วไป
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน

ปฎิบัติการ

ชํานาญการ

ประเภทวิชาการ
ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ประเภทอํานวยการ
อํานวยการต้น
อํานวยการสูง

เริ่มขอพระราชทาน**
ต่ํากว่าขั้นต่ํา ชง.
(10,190) ดํารงตําแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์
ไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
ชง. (10,190)
ไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา ชง.
(10,190) ดํารงตําแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์

ประเภทบริหาร
บริหารสูง

ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)y
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)y
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)y
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)y
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)y
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)y
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)y
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)y
ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)y
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)y
ิ ฎ (ม.ว.ม.)y
มหาวชรมงกุ
มหาปรมาภรณ์ข้างเผือก (ม.ป.ช.)y

เริ่มขอ
**เริ่มขอ
พระราชทาน พระราชทาน
ดํารงตําแหน่งมาแล้ว
เริ่มขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
เงินเดือนไม่ต่ํากว่า
ขั้นต่ําของ ชพ.(22,140)
เงินเดือนไม่ตากวา
่ํ ่
ขั้นต่ําของ ชพ.(22,140)
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริหารต้น

เริมขอพระราชทาน
่

เงินเดือนขั้นสูง ชพ.(58,390)
ก่อน 6 ก.ย. (กษ.ใช้ 1 ต.ค.)
ได้ ทช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

เริ่มขอพระราชทาน

ได้ ทช.มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ไม่ต่ํากว่าขั้นสูง ชพ.
(59,500) และได้ ทช.
มาแลวไม่
้ น้อยกว่า 3 ปี

ได้ ทช.มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ได้ ทช.มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เงินตําแหน่ง 14,500
(เลื่อนชั้นตราตามลําดับ
ได้ทุกปีจนถึง ป.ม.
 เงินตําแหน่ง 14,500
ได้ ป.ม.มาแล้ว
ได้ ป.ม.มาแล้ว
ได้ ป.ม.มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ได้ ป.ม.มาแล้ว 3 ปี
 เงินตําแหน่ง 21,000
(ปีเกษียณขอสูงขึ้นอีก (ปีเกษียณขอสูงขึ้นอีก
(ปีเกษียณขอสูงขึ้นอีก
1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.)
1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.) 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.)
ได้ ป.ม.มาแล้ว 3 ปี
 เงินตําแหน่ง 14,500
ได้ ป.ช.มาแล้ว
ได้ ป.ช.มาแล้ว
ได้ ป.ช.มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ได้ ป.ช.มาแล้ว 3 ปี
(ปีเกษียณขอสูงขึ้นอีก
1 ชั้นตราแต่ไม่เกิน มว.ม.)
 เงินตําแหน่ง 21,000
ได้ ป.ม.มาแล้ว 3 ปี
 เงินตําแหน่ง 14,500
ได้ ม.ว.ม..มาแล้ว 5 ปี
1. การขอพระราชทาน ต้องมีระยะเวลาร ับราชการติดต่อก ันมาแล้วไม่นอ
้ ยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ น ับตงแต่
ั้
ว ันเริม
่ เข้าร ับราชการ (ครงแรก/บรรจุ
ั้
กล ับ) จนถึงว ัน
 เงินตําแหน่ง 21,000
ก่อนว ันราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาของปี ทีจ
่ ะขอพระราชทานไม่นอ
้ ยกว่า 60 ว ัน (น ับถึงว ันที่ 29 พฤษภาคม ของปี ทีจ
่ ะขอ)
ั้ า่ กว่าสายสะพาย ห้
ั้
ั้
้ อีก 1 ชนตรา
2. ชนตากวาสายสะพาย
ชนตํ
หามขอปตดกน
ามขอปี ติดก ัน ช
ชนสายสะพาย
นสายสะพาย
(ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช.) ขอปตดกนไดสู
ขอปี ติดก ันได้สงขึ
งขนอก
น
ชนตรา
เฉพาะกรณีขอในปี ทีเ่ กษียณอายตามเกณฑ์
เฉพาะกรณขอในปทเกษยณอายุ
ตามเกณฑ
ได้ ม.ว.ม.มาแลว
ได
มาแล้ว 3 ปีป
 เงินตําแหน่ง 21,000
ระเบียบสําน ักนายกร ัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ
่ งราขอิสริยาภรณ์อ ันเป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือกและอ ันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย 2536 และ (ฉ.2) ปี 2552
(ปี กษ.ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา)

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามบัญชี 15
แนบท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
ชั้นตรา

เครื่องราช

ประเภทลูกจ้าง
ที่ได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่อัตราขั้นต่ําของข้าราชการระดับ 3 (ปก./8,340 บาท)
แต่ไม่ถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ระดับ 6(ชก./15,050 บาท)

ที่ได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่อัตราขั้นต่ําของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
(ชก./15,050 บาท)

5

บ.ม.

เริ่มขอพระราชทาน (ปฏิบัติงานมาแล้ว 8 ปีติดต่อกัน)

5

บ.ช.

ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

เริ่มขอพระราชทาน

4

จ.ม.

ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

4

จ.ช.

ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

** ลูกจ้างประจําตามลักษณะงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ที่เดิมเคยดํารงตําแหน่งในหมวดฝีมือหรือที่มีชื่อและ
ลักษณะเหมือนข้าราชการ (ยกเวนลู
ลกษณะเหมอนขาราชการ
(ยกเว้นลกจ้
กจางประจาหมวดแรงงาน
างประจําหมวดแรงงาน และหมวดกงฝมอ
และหมวดกึ่งฝีมือ ไมมสทธขอพระราชทานฯ)
ไม่มีสิทธิขอพระราชทานฯ)
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ตามบัญชี 32
แนบท้ายประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
พนักงานราชการ
ชั้นตรา
เครื่องราช
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

5

บ.ช.

เริ่มขอพระราชทาน (ปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน)

4

จ.ม.

ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

เริ่มขอพระราชทาน (ปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน)

4

จ.ช.

ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3

ต.ม.

ได้ จ.ช. มาแลวไม
้ ่น้อยกว่า 5 ปี

ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3

ต.ช.
Ì กลุุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุุคคล นักส่งเสริมการพัฒนาชุมุ ขน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Ì กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

