การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชนตากวาสายสะพาย

บ.ม.

บ.ช.

ทั่วไป / ปฏิบัติงาน
(เริ่มขอพระราชทาน)

ทั่วไป / ปฏิบัติงาน
(ไดรับเงินเดือนต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญงาน
(10,190 บาท) และดําํ รง
ตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
10 ปบริบูรณ)

จ.ม.
ทั่วไป / ปฏิบัติงาน
(ไดรับเงินเดือน
ไมต่ํากวาขั้นต่ําของ
ระดับั ชําํ นาญงาน
(10,190 บาท))

จ.ช.
ทั่วไป / ปฏิบัติงาน
(ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญงาน
(10,190 บาท) และดําํ รง
ตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
10 ปบริบรู ณ)

1. ตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการ (ครั้งแรก/บรรจุกลับ) จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน (นับถึงวันที่ 6 ตุลาคมของปที่จะขอ)
2. ใหนาํ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือระยะเวลาในการไดรับเงินเดือนของขาราชการระดับ (ซี) ตางๆ กอนมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางตําแหนงของขาราชการ
เมื่อวันที่ 11 ธนวาคม
เมอวนท
ธันวาคม 2551 มานบรวมเปนระยะเวลาในการดารงตาแหนง
มานับรวมเปนระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรื
หรอระยะเวลาในการไดรบเงนเดอนดวย
อระยะเวลาในการไดรับเงินเดือนดวย
3. ชั้นต่าํ กวาสายสะพาย หามขอปตดิ กัน ชั้นสายสะพาย (ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช.) ขอปติดกันไดสูงขึน้ อีก 1 ชั้นตรา เฉพาะกรณีขอในปที่เกษียณอายุตามเกณฑ
หมายเหตุ ถารัฐบาลปรับบัญชีเงินเดือน/เงินประจําตําแหนง ก็ขอใหสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขเงินเดือน/เงินประจําตําแหนง ตามบัญชีใหมได

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชนตากวาสายสะพาย

ต.ม.

ต.ช.

ท.ม.

ท.ช.

ทั่วไป / ชํานาญงาน
(เริ่มขอพระราชทาน)

ทั่วไป / ชํานาญงาน
(ดํารงตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป
บริบิ รู ณ)

ทั่วไป / อาวุโส
(เริ่มขอพระราชทาน)

ทั่วไป/อาวุโส
(ดํารงตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป
บริบิ รู ณ)

วิวชาการ/ปฏบตการ
ชาการ/ปฏิบัติการ
(เริ่มขอพระราชทาน)

วิชาการ/ชํานาญการ
(เริ่มขอพระราชทาน)

วิชาการ/ชํานาญการ
(ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญ
การพิเศษ ( 22,140 บาท))

วิชาการ/ชํานาญการ
(ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
ขนตาของระดบชานาญการ
พิเศษ (22,140 บาท)
มาแลวไมนอยกวา 5 ป)
วิชาการ/ชํานาญการพิเศษ
(เริ่มขอพระราชทาน)
อํานวยการ/ระดับตน
(เริ่มขอพระราชทาน)

1. ตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการ (ครั้งแรก/บรรจุกลับ) จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน (นับถึงวันที่ 6 ตุลาคมของปที่จะขอ)
2. ใหนาํ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือระยะเวลาในการไดรับเงินเดือนของขาราชการระดับ (ซี) ตางๆ กอนมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางตําแหนงของขาราชการ
เมื่อวันที่ 11 ธนวาคม
เมอวนท
ธันวาคม 2551 มานบรวมเปนระยะเวลาในการดารงตาแหนง
มานับรวมเปนระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรื
หรอระยะเวลาในการไดรบเงนเดอนดวย
อระยะเวลาในการไดรับเงินเดือนดวย
3. ชั้นต่าํ กวาสายสะพาย หามขอปตดิ กัน ชั้นสายสะพาย (ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช.) ขอปติดกันไดสูงขึน้ อีก 1 ชั้นตรา เฉพาะกรณีขอในปที่เกษียณอายุตามเกณฑ
หมายเหตุ ถารัฐบาลปรับบัญชีเงินเดือน/เงินประจําตําแหนง ก็ขอใหสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขเงินเดือน/เงินประจําตําแหนง ตามบัญชีใหมได

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง
ชั้นสายสะพาย
ป
ป.ม.

ขอปติดกันไดเฉพาะกรณีขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตราในปที่เกษียณอายุ
ตามเงื่อนไขในหลักเกณฑ

ปร เภททั่วไป
ประเภททวไป

ปร เภทวิชาการ
ประเภทวชาการ

ปร เภทอํานวยการ
ประเภทอานวยการ

ปร เภทบริหาร
ประเภทบรหาร

ทั่วไป/ทักษะพิเศษ
(ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ))

วิชาการ/ชํานาญการพิเศษ
(ไดรับเงินเดือนขั้นสูง (53,080
บาท)) กอน
กอน 6 ก.ย.
ก ย ของปทจะขอ
ของปที่จะขอ
เวนแตกรณีเกษียณอายุ ใหใช
เงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. ของป
ที่จะขอ และได ท.ช. มาแลว ไม
นอยกวา 5 ปบริบรู ณ)

อํานวยการ/ระดับตน
(ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นสูง
ของระดับชํานาญการพิเศษ
ของระดบชานาญการพเศษ
(53,080 บาท)) และได ท.ช.
มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบรู ณ)

บริหาร/ระดับตน
(ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ))

วิชาการ/เชี่ยวชาญ
(ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรู ณ)
วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง 13,000
บาท (เลื่อนชั้นตราตามลําดับได
ทุกปจนถึง ป.ม.)

อํานวยการ/ระดับสูง
(ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรู ณ)

บริหาร/ระดับสูง
ไดรับเงินประจําตําแหนง 14,500
บาท (เลื่อนชั้นตราตามลําดับได
ทุกปจนถึง ป.ม.)

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง
ชั้นสายสะพาย
ป
ป.ช.

ขอปติดกันไดเฉพาะกรณีขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตราในปที่เกษียณอายุ
ตามเงื่อนไขในหลักเกณฑ

ปร เภททั่วไป
ประเภททวไป

ปร เภทวิชาการ
ประเภทวชาการ

ปร เภทอํานวยการ
ประเภทอานวยการ

ปร เภทบริหาร
ประเภทบรหาร

ทั่วไป/ทักษะพิเศษ
(ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ))

วิชาการ/เชี่ยวชาญ
(ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ))

อํานวยการ/ระดับสูง
(ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ))

บริหาร/ระดับตน
(ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ))

ทั่วไป/ทักษะพิเศษ
(ในปที่เกษียณอายุ ใหขอสูงขึ้นอีก 1
ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. เวนกรณี
ลาออกและขอปติดกันได))

วิชาการ/เชี่ยวชาญ
(ในปที่เกษียณอายุ ใหขอสูงขึ้นอีก 1
ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. เวนกรณี
ลาออกและขอปติดกันได)

อํานวยการ/ระดับสูง
(ในปที่เกษียณอายุ ขอสูงขึ้นอีก 1
ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. เวน
กรณีลาออกและขอปติดกันได)

บริหาร/ระดับตน
(ในปที่เกษียณอายุ ขอสูงขึ้นอีก 1
ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. เวนกรณี
ลาออกและขอปติดกันได)

วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง 13,000 บาท
(ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
(ได
มาแลวไมนอยกวา 3 ปป บรบู
บริบรรณ
ณ))
วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง 15,600 บาท
(ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบรู ณ)

บริหาร/ระดับสูง
ไดรับเงินประจําตําแหนง 14,500
บาท (ได
(ได ป.ม. มาแลวไมนอย
มาแลวไมนอย
กวา 3 ป บริบรู ณ)
บริหาร/ระดับสูง
ไดรับเงินประจําตําแหนง 21,000
บาท (ได
ไ  ป.ม.
ป มาแลว ไไมนอย
กวา 3 ป บริบรู ณ)

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง
ชั้นสายสะพาย
ม.ว.ม.

ขอปติดกันไดเฉพาะกรณีขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตราในปที่เกษียณอายุ
ตามเงื่อนไขในหลักเกณฑ

ปร เภททั่วไป
ประเภททวไป

ปร เภทวิชาการ
ประเภทวชาการ

ปร เภทอํานวยการ
ประเภทอานวยการ

ปร เภทบริหาร
ประเภทบรหาร

ทั่วไป/ทักษะพิเศษ
(ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ))

วิชาการ/เชี่ยวชาญ
(ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ))

อํานวยการ/ระดับสูง
(ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ

บริหาร/ระดับตน
(ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบรรณ
บรบู
ณ))

วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง 13,000
บาท (ได ป.ช. มาแลวไมนอย
กวา 3 ป บริบรู ณ)

บริหาร/ระดับสูง
ไดรับเงินประจําตําแหนง 14,500
บาท (ได ป.ช. มาแลวไมนอย
กวา 3 ป บริบรู ณ)

วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง 13,000 บาท
(ในปที่เกษียณอาย ขอสู
(ในปทเกษยณอายุ
ขอสงขึ
งขนไดอก
้นไดอีก 1 ชนตรา
ชั้นตรา
ไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณีลาออกและขอป
ติดกันได)

บริหาร/ระดับสูง
ไดรับเงินประจําตําแหนง 14,500 บาท
(ในปที่เกษียณอายขอสงขึ
(ในปทเกษยณอายุ
ขอสูงขนไดอก
้นไดอีก 1 ชนตรา
ชั้นตรา
แตไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณีลาออกและขอป
ติดกันได)

วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
ไ ร ับเงินิ ประจํ
ได
ป าตําแหนง 15,600 บาท
(ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบรู ณ)

บริหาร/ระดับสูง
ไ ร ับเงินิ ประจํ
ได
ป ําตํําแหนง 21,000 บาท
(ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบรู ณ)

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง
ชั้นสายสะพาย
ม.ป.ช.
ป
ปร เภททั่วไป
ประเภททวไป

ปร เภทวิชาการ
ประเภทวชาการ

ขอปติดกันไดเฉพาะกรณีขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา
ในปที่เกษียณอายุ ตามเงื่อนไขในหลักเกณฑ

ปร เภทอํานวยการ
ประเภทอานวยการ

ปร เภทบริหาร
ประเภทบรหาร

วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง 13,000
บาท (ได
(ได มม.ว.ม.
ว ม มาแลวไมนอย
มาแลวไมนอย
กวา 5 ป บริบรู ณ)

บริหาร/ระดับสูง
ไดรับเงินประจําตําแหนง 14,500
บาท (ได
(ได มม.ว.ม.
ว ม มาแลวไมนอย
มาแลวไมนอย
กวา 5ป บริบูรณ)

วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง 15,600
บาท (ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอย
กวา 3 ป บริบูรณ)

บริหาร/ระดับสูง
ไดรับเงินประจําตําแหนง 21,000
บาท (ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอย
กวา 3 ป บริบูรณ)

วิชาการ/ทรงคุณวุฒิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง 15,600
ไดรบเงนประจาตาแหนง
บาท (ในปที่เกษียณอายุขอ
สูงขึ้นไดอีก 1 ชั้นตรา เวน
กรณีลาออกและขอปติดกันได)

บริหาร/ระดับสูง
ไดรับเงินประจําตําแหนง 21,000
ไดรบเงนประจาตาแหนง
บาท (ในปที่เกษียณอายุขอสูงขึ้น
ไดอีก 1 ชั้นตรา เวนกรณี
ลาออกและขอปติดกันได)

