
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบัญชี  ๑๒  และบัญชี  ๑๓  ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่ เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราช 
อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และใหใชความตามบัญชี  ๑๒  และบัญชี  ๑๓ 
ทายระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ให เพิ่มบัญชี   ๓๙   ถึงบัญชี   ๔๔   ทายระเบียบนี้   เปนบัญชีท ายระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี เกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย   พ .ศ .   ๒๕๓๖   ซ่ึงแกไขเพิ่มเ ติม 
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ฉบับที่  ๓๓  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙   

ขอ ๕ เพื่ อประโยชน ในการนับระยะ เวลาในการขอพระราชทาน เครื่ องราช 
อิสริยาภรณอันเปนที่ เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ตามบัญชี  ๔๑  ใหนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  หรือระยะเวลาในการไดรับเงินเดือนของ
ขาราชการระดับตาง  ๆ  กอนมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางตําแหนงของขาราชการใหมเมื่อวันที่ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๕   ง 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 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

 

1 

องคการบริหารสวนตําบล 

นายกองคการบริหาร 

สวนตําบล 
 

 

ร.ท.ช. 

 

จ.ช. 

1. เร่ิมขอพระราชทาน 

 ตามตําแหนง 

2. ขอพระราชทานเลื่อน 

 ชั้นตราตามลําดับชั้นตรา 

 โดยเวนระยะเวลา 

 2.1 ดํารงตําแหนงลําดับ 

  1-7, 9-14, 16-25, 

  27-45 และ 46 

  ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง

  หรือหลายตําแหนง 

  ตอเนื่องกันเปนเวลา 

  ไมนอยกวา  3  ป 

  บริบูรณ 

  2.2 ดํารงตําแหนงลําดับ 

  1-7, 9-14, 16-25, 

  27-45 และ 46 

  ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง

  หรือหลายตําแหนง 

  ไมตอเนื่องกัน มีเวลา 

  รวมกันไมนอยกวา  5  ป 

  บริบูรณ 

 2.3 ตําแหนงลําดับ 8, 15 

  และ 26 ขอพระราชทาน 

  ต.ม. – ท.ม. ทุกป , 

  ท.ม. – ป.ม. ปเวนป 

 

 

 

1. ตองดํารงตําแหนงใด

 ตําแหนงหนึ่งหรือ 

 หลายตําแหนงติดตอกันมา

 ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ

 หรือไดดํารงตําแหนงใด

 ตําแหนงหนึ่งหรือ 

 หลายตําแหนงมาแลว 

 มีเวลารวมกันไมนอยกวา  

  5 ปบริบูรณ  นับแต 

 วันท่ีไดดํารงตําแหนงจนถึง 

 วันกอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษาของ 

 ปท่ีจะขอพระราชทาน 

 ไมนอยกวา 60 วัน ยกเวน 

 ลําดับ 8, 15 และ 26 

2. ลําดับ 3, 6, 10-11, 

 17-20, 24-25, 28-29, 

 35-36, 42 และ 43 

 ใหขอไดเฉพาะผูมีตําแหนง

 ตามกฎหมายนั้น ๆ เทานั้น 

3. ลําดับ 3, 6, 10-11, 

 17-20, 24-25, 28-29, 

 35-36, 42 และ 43 

 กรณีมีผูดํารงตําแหนง 

 หลายคน ใหพิจารณา 

 คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน 

 เพียงตําแหนงละ 1 คน 

 เทานั้น 

 

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. 

 

8 

องคการบริหารสวนจังหวัด 

นายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัด 
 

 

ต.ม. 

 

ป.ม. 

9 รองนายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัด 
 

จ.ช. ท.ม.

10 ท่ีปรึกษานายกองคการ

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. 
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ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

 

15 

เมืองพัทยา 

นายกเมืองพัทยา 
 

 

ต.ม. 

 

ป.ม. 

  

 

16 รองนายกเมืองพัทยา 
 

จ.ช. ท.ม. 

17 ประธานท่ีปรึกษา 

นายกเมืองพัทยา 
 

บ.ม. จ.ม. 

18 ท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา 
 

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. 

 

26 

เทศบาล 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร 
 

 

ต.ม. 

 

ป.ม. 

27 รองนายกเทศมนตรี 

เทศบาลนคร 
 

จ.ช. ท.ม. 

28 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

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. 
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ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

34 รองนายกเทศมนตรี 

เทศบาลเมือง 
 

จ.ม. ต.ช.   

35 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

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 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

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. 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 แพทยประจําตําบล 

สารวัตรกํานัน 

หรือผูชวยผูใหญบาน 

กรรมการสภาตําบล 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

ร.ง.ช. ร.ท.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน 

 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  

 นับแตวันท่ีไดดํารง 

 ตําแหนงจนถึงวัน 

 กอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

 ไมนอยกวา 60 วัน 

 

 

2 ผูใหญบาน 

 

ร.ง.ช. บ.ช. 

3 กํานัน 

 

ร.ท.ช. จ.ช. 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 1. ลําดับ 1 – 2 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 

 ไมนอยกวา 90 วัน 

 นับตั้งแตวันท่ีดํารงตําแหนง

 จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

2. ลําดับ 3 – 6 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนงติดตอกัน 

 ไมนอยกวา 120 วัน 

 นับตั้งแตวันท่ีดํารงตําแหนง

 จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

3. ลําดับ 3 – 6 

 กรณีมีผูดํารงตําแหนง 

 หลายคนใหพิจารณา

 คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน 

 เพียงตําแหนงละ 1 คน 

 เทานั้น 

4. ลําดับ 3 

 การเร่ิมตนขอพระราชทาน 

 ชั้นสายสะพายจะตองดํารง

 ตําแหนงท่ีปรึกษา ฯ มาแลว 

 ครบ 1 ป (12 เดือน) 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

 

2 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน 

2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป 

3 ท่ีปรึกษาประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ท.ม. ป.ช. 1. ท.ม. – ป.ม. ปเวนป 

2. ป.ม. 3 ป ขอ ป.ช. 

4 

 

 

ท่ีปรึกษาตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

5 เลขานุการประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

6 เลขานุการตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

 

 

 



บัญชี 40 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 ประธานกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดนิ 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป 1. ลําดับ 1 – 3 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนง 

 ติดตอกันไมนอยกวา 

 90 วัน  นับตั้งแตวันท่ี 

 ดํารงตําแหนงจนถึงวัน

 กอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

2. ลําดับ 4 – 7 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนง

 ติดตอกันไมนอยกวา 

 120 วัน  นับตั้งแตวันท่ี 

 ดํารงตําแหนงจนถึง 

 วันกอนวันพระราชพิธี

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอพระราชทาน 

3. ลําดับ 4 – 7 

 กรณีมีผูดํารงตําแหนง 

 หลายคนใหพิจารณา

 คัดเลือกผูมีผลงานดีเดน

 เพียงตําแหนงละ  1  คน 

 เทานั้น 

4. ลําดับ 4 

 การเร่ิมตนขอพระราชทาน 

 ชั้นสายสะพายจะตองดํารง

 ตําแหนงท่ีปรึกษา ฯ  

 มาแลว  ครบ 1 ป  

  (12 เดือน) ของปท่ีจะ 

 ขอพระราชทาน 

 

2 กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน 

2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป 

3 ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

 
ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. – ป.ช. ปติดกัน 

2. ป.ช. – ม.ป.ช. ปเวนป 

4 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 

ท.ม. ป.ม. ปเวนป 

5 เลขานุการประธานกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 
ต.ช. ท.ช. ปเวนป 

6 เลขานุการกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 

7 เลขานุการผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน 

ต.ม. ท.ม. ปเวนป 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง   

 

ลําดับ ระดับตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

 ประเภททั่วไป     

1 ระดับปฏิบัติงาน 

 

บ.ม. จ.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ํา 
 ของระดับชํานาญงาน และ 
 ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
 10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช. 

3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ํา 
 ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม. 
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ํา 
 ของระดับชํานาญงาน และ 
 ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 

 10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช. 
 

1. ตองมีระยะเวลา 

 รับราชการติดตอกัน 

 มาแลวไมนอยกวา 

 5 ปบริบูรณ นับตั้งแต 

 วันเร่ิมเขารับราชการ 

 จนถึงวันกอนวัน 

 พระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอ 

 พระราชทาน 

 ไมนอยกวา 60 วัน 

2. ลําดับ 4, 8 - 10 

 และ 12 - 15  

 การขอกรณีปท่ี 

 เกษียณอายุราชการ 

 ตามขอ 4 หรือขอ 5 

 แลวแตกรณี 

 ใหขอปติดกันได 

2 ระดับชํานาญงาน 

 

ต.ม. ต.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม. 

2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 

 

 

3 ระดับอาวุโส 

 

ท.ม. ท.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน 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. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา  แตไมเกิน ป.ช. 
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ลําดับ ระดับตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

 ประเภทวิชาการ     

5 ระดับปฏิบัติการ ต.ม. -   

6 ระดับชํานาญการ 

 

ต.ช. ท.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา  
 ข้ันต่ําของระดับชํานาญการ 
 พิเศษ ขอ ท.ม. 

 

    3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา  
 ข้ันต่ําของระดับชํานาญการ 
 พิเศษมาแลวไมนอยกวา 5 ป  
 ขอ ท.ช. 

 

7 ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

ท.ช. ป.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ท.ช. 

2. ไดรับเงินเดือนข้ันสูงและ 

 ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา

 5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

 

8 ระดับเชี่ยวชาญ - 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. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. 

  เวนกรณีลาออก 

 

 

 

 

 

 

9 ระดับทรงคุณวุฒิ 

ท่ีไดรับเงิน 

ประจําตําแหนง  

13,000 บาท 

- 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. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา  แตไมเกิน ม.ว.ม. 
  เวนกรณีลาออก 
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ลําดับ ระดับตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

10 ระดับทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไดรับเงิน 

ประจําตําแหนง  

15,600 บาท 

- 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. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก 

 

 ประเภทอํานวยการ        
11 ระดับตน ท.ช. ป.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน ท.ช. 

2. ไดรับเงินเดือนข้ันสูง และ 

 ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
 3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

 

12 ระดับสูง  - 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. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. 

  เวนกรณีลาออก 

 

 ประเภทบริหาร     

13 ระดับตน - 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. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช. 

  เวนกรณีลาออก 
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ลําดับ ระดับตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

14 ระดับสูง    

ท่ีไดรับเงิน 

ประจําตําแหนง  

14,500 บาท 

 

- 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. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม. 

  เวนกรณีลาออก 

 

15 ระดับสูง 

ท่ีไดรับเงิน 

ประจําตําแหนง  

21,000 บาท 

- 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. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 

 ขอพระราชทานสูงข้ึนได 

 อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานของหนวยธุรการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

ที่ไมเปนขาราชการ 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 

 

หัวหนาแผนก 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

บ.ม. 

 

จ.ม. 

 

1. เร่ิมขอพระราชทานตาม 

 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 

 บริบูรณนับตั้งแตวันเร่ิมจาง 

 จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษาของป 

 ท่ีจะขอพระราชทานไมนอย

 กวา  60  วัน 

2. หัวหนาแผนกเร่ิมขอ 

 พระราชทานตองดํารง 

 ตําแหนงมาแลว 

 ไมนอยกวา  5  ป 

 

 

2 รองผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการฝาย 

ผูอํานวยการศูนย 

ผูอํานวยการสํานักงาน 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

บ.ช. 

 

จ.ช. 

ผูชํานาญการ 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

3 

 

ผูอํานวยการสํานัก 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

จ.ม. 

 

ต.ม. 

ผูตรวจการ ผูตรวจสอบภายใน 

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

4 รองเลขาธิการ 

หรือผูดํารงตําแหนง 

รองผูบริหารสูงสุด 

ขององคกรนั้น 

 

จ.ช. 

 

ท.ช. 

ผูทรงคุณวุฒิ  

หรือตําแหนงเทียบเทา 

 

5 เลขาธิการ 

หรือผูดํารงตําแหนง 

ผูบริหารสูงสุดขององคกรนั้น 

 

ต.ม. ป.ม. 

 

 

 

 



บัญชี  43 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 

 

 

 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

ต.ช. 

 

 

 

 

 

ม.ว.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน 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 

 

- ลําดับ  1 - 2 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนง 

 ติดตอกันไมนอย 

 กวา 90 วัน 

 นับตั้งแตวันท่ี 

 ดํารงตําแหนง 

 จนถึงวันกอนวัน 

 พระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอ

 พระราชทาน 

 

2 

 

 

 

 

 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

ต.ม. ป.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน 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 

 

 

 

 

 



บัญชี  44 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

1 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 

ต.ช. 

 

 

 

 

 

ม.ว.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน 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 

 

- ลําดับ  1 - 3 

 ตองมีระยะเวลา 

 การดํารงตําแหนง 

 ติดตอกันไมนอย 

 กวา 90 วัน 

 นับตั้งแตวันท่ี 

 ดํารงตําแหนง 

 จนถึงวันกอนวัน 

 พระราชพิธี 

 เฉลิมพระชนมพรรษา 

 ของปท่ีจะขอ

 พระราชทาน 

 

2 

 

 

 

 

 

กรรมการตรวจเงินแผนดิน ต.ม. ป.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน 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. เร่ิมขอพระราชทาน 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 

 

 

 

 


