






























บัญชี  41 

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 

 

 

 

 



,A~()~~ .2/sy 

1~~ ..w ,slf 

d rv d QQ ~ V . 

fn.(9) b1eJ~ 1UVl11tJn11bfl'UeJttle:J~1~11~Vl1'Ubfl1e:J~11~eJfl1fJ1fl1W~e:J~~111~f111 

~ btJ~t1\Jflt11'Ucfl1W btJ\JViirn{j1\J1JVl11V1t11~tI 

V"J. f61. ~~bY1b ieJ bno/ (9) tl1VfiJ~1Vfi111~fl11~ bLJ~tJiJ?ftl1iJf11V"JbthJV"JtYfl\J1iJdJvtl1VlCJ1c;rCJ1Vfb61iJeJ~eJ 

V"J1~ ~1~Vl1 ubf1~eJ\J~1~~ 61~ CJ1en ~ru ~eJ lLJ1~ b61l1eJtJ btJLJ~111~ tl1~ 1LJ (9)1 uvtLJ~~ v11 ~\J eJ ~ neJ'UbLJ ~ CJiJ 61 b11iJcfl1V"J 
• 'IJ 

btJ LJ V"J iTfl'11udJVf11VltJ1~CJ ~\J JiJ V"J tYfl'I1udJ Vf11 Vl t.J 1~tJ~ tl~tJ bi.J ~ CJuarniJcfl1V"J dJ1~ 1n~1~1 ~ fl1)8'I f1 \J.b?fue:J 

~e:JV"J)~11~V11LJ~ldJUru~ b'11 ~eJl tJl~(9)1dJ?ffl1iJ~Vf~eJrolbb VfIl\J b~dJ~~1)\JeJ~6lJru~b tJiJ~1)1~n1) bb~~eJdJ1 
v 'IJ 

Q.I .t:::l V .t:::l 0 Q.I Q.I ..::::l 

(9)1lJtJt1J~ (9)~ VlltJ)~btJCJtJ?f1iJflLJ1CJfl)]dJiJ{9))i V"J.~. ~ctbnb 

i.J)~51iJ~\J~eJb?f'UeJ1 Vf~i.J)~~:WVl)ltJ 
'I 

w 
~{).{{/J~~ 

.N·~ 


