
ิยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 2552
การ ประเภทบริหาร

บ

( )
มหาปรมาภรณข์้างเผือก (ม.ป.ช.)

ม ว ม 3 ป

(ปี กษ.ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา)

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ตามบัญชี 41
แนบท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรต

ชั้นตรา เครื่องราช ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวย
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ปฎิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ อํานวยการต้น อํานวยการสูง บริหารต้น บริหารสูง

5 บ.ม. เริ่มขอพระราชทาน**
5 บ.ช. ต่ํากว่าขั้นต่ํา ชง.

(10,190) ดํารงตําแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์

ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย

4 จ.ม. ไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ( .ช.)

ชง. (10,190) จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
4 จ.ช. ไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา ชง. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

(10,190) ดํารงตําแหน่ง ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

3 ต.ม. เริ่มขอ **เริ่มขอ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
พระราชทาน พระราชทาน ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

3 ต.ช. ดํ ตํารง าแหน่งมาแล้ว เริ่มขอพระราชทาน ชั้นสายสะพาย
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

2 ท.ม. เงินเดือนไม่ต่ํากว่า ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ิ ( )ขั้นต่ําของ ชพ.(22,140) มหาวชรมงกุฎ ม.ว.ม.

2 ท.ช. เงินเดือนไม่ต่ํ ่ ริ่ากวา เ มขอพระราชทาน เริ่มขอพระราชทาน
ขั้นต่ําของ ชพ.(22,140)
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

1 ป.ม. เงินเดือนขั้นสูง ชพ.(58,390) ได้ ทช.มาแล้ว ไม่ต่ํากว่าขั้นสูง ชพ. ได้ ทช.มาแล้ว ได้ ทช.มาแล้ว เงินตําแหน่ง 14,500
ก่อน 6 ก.ย. (กษ.ใช้ 1 ต.ค.) ไม่น้อยกว่า 3 ปี (59,500) และได้ ทช. ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3 ปี (เลื่อนชั้นตราตามลําดับ
ได้ .ทช มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ้มาแลวไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้ทุกปีจนถึง ป.ม.

1 ป.ช. ได้ ป.ม.มาแล้ว ได้ ป.ม.มาแล้ว ได้ ป.ม.มาแล้ว  เงินตําแหน่ง 14,500
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้ ป.ม.มาแล้ว 3 ปี

(ปีเกษียณขอสูงขึ้นอีก (ปีเกษียณขอสูงขึ้นอีก (ปีเกษียณขอสูงขึ้นอีก  เงินตําแหน่ง 21,000
1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.) 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.) 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.) ได้ ป.ม.มาแล้ว 3 ปี

ชั้นสูงสุด ม.ว.ม. ได้ ป.ช.มาแล้ว ได้ ป.ช.มาแล้ว ได้ ป.ช.มาแล้ว   เงินตําแหน่ง 14,500
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

ชั้นสูงสุด ม.ป.ช.  เงินตําแหน่ง 14,500
ได้ ม.ว.ม..มาแล้ว 5 ปี1. การขอพระราชทาน  ตอ้งมรีะยะเวลารบัราชการตดิตอ่กนัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีบรบิูรณ์ นบัต ัง้แตว่นัเร ิม่เขา้รบัราชการ (คร ัง้แรก/บรรจกุลบั) จนถงึวนั  เงินตําแหน่ง 21,000   กอ่นวนัราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาของปีทีจ่ะขอพระราชทานไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั (นบัถงึวนัที ่29 พฤษภาคม ของปีทีจ่ะขอ)

2. ช ัน้ตํา่กวา่สายสะพาย หา้มขอปีตดิกนั ช ัน้สายสะพาย (ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช.) ขอปีตดิกนัไดส้งขึน้อกี 1 ช ัน้ตรา เฉพาะกรณีขอในปีทีเ่กษยีณอายตามเกณฑ์ ได้ ม ว ม มาแล้ว 3 ปีได . . .มาแลว  
 เงินตําแหน่ง 21,000

2. ชนตากวาสายสะพาย หามขอปตดกน ชนสายสะพาย (ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช.) ขอปตดกนไดสูงขนอก 1 ชนตรา เฉพาะกรณขอในปทเกษยณอายุตามเกณฑ

ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการขอพระราชทานเครือ่งราขอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและอนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย 2536 และ (ฉ.2) ปี 2552



ลักษณะเหมือนข้าราชการ (ยกเว้นลกจ้างประจําหมวดแรงงาน และหมวดกึ่งฝีมือ ไม่มีสิทธิขอพระราชทานฯ)

ัญชี 15
์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536

       ลกษณะเหมอนขาราชการ (ยกเวนลูกจางประจาหมวดแรงงาน และหมวดกงฝมอ ไมมสทธขอพระราชทานฯ)

3

ตามบัญชี 32
ับที่ 33 

สริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536

 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามบ
แนบท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ

ชั้นตรา เครื่องราช ประเภทลูกจ้าง
ที่ได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่อัตราขั้นต่ําของข้าราชการระดับ 3 (ปก./8,340 บาท) ที่ได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่อัตราขั้นต่ําของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป

แต่ไม่ถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ระดับ 6(ชก./15,050 บาท) (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

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 
แนบท้ายประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบ

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิ

ชั้นตรา เครื่องราช พนักงานราชการ

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. ้ จ.ช ้ ่น้ได . มาแลวไม อยกว่า 5 ปี ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ต.ช. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคล นักส่งเสริมการพัฒนาชุมขน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ุ ุ ุ


	ข้าราชการ
	ลูกจ้าง

