


เง่ือนไขและระยะเวลา

การขอพระราชทาน

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

ประเภททัว่ไป

1 ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. 1.เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม. 1.ต้องมีระยะเวลารับราชการ

2.ได้รับเงินเดือนต่่ากว่าขั้นต่่าของ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า

ระดับช่านาญงาน (น้อยกว่า 10,190บาท) 5 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันเร่ิมเข้า

และด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า รับราชการจนถึงวันก่อนวัน

10 ปบีริบรูณ์ (มากกว่าหรือเท่ากับ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

10 ป)ี ให้ขอ บ.ช. ของปีทีจ่ะขอพระราชทานไม่

3.ได้รับเงินเดือนไม่ต่่ากวา่ของระดับ น้อยกว่า 60 วัน

ช่านาญงาน(มากกว่าหรือเท่ากับ 2.ล่าดับ 4,8-10และ 12-15

10,190 บาท) ให้ขอ จ.ม. การขอกรณีปีทีเ่กษียณอายรุาชการ

4.ได้รับเงินไม่ต่่ากว่าขั้นต่่าของระดับ ตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 แล้วแต่กรณี

ช่านาญงานและด่ารงต่าแหน่งมาแล้ว ให้ขอปีติดกันได้

ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ ให้ขอ จ.ช.

2 ระดับช่านาญงาน ต.ม. ต.ช. 1.เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม.

2.ด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า

5 ปีบริบูรณ์ ให้ขอ ต.ช.

3 ระดับอาวุโส ท.ม. ท.ช. 1.เร่ิมขอพระราชทาน ท.ม.

2.ด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า

5 ปีบริบูรณ์ ให้ขอ ท.ช.

4 ระดับทักษะพิเศษ  - ม.ว.ม.

2.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

บริบูรณ์ ขอ ป.ช.

4.ในปีทีเ่กษียณอายุราชการขอ

3.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกวา่ 5 ปบีริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม.

พระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตราแต่ไม่เกิน ป.ช.

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ส่าหรับข้าราชการ

ตามบัญชี 41 จ่าแนกตามประเภทต่าแหน่ง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ที่ขอพระราชทาน หมายเหตุระดับต่าแหน่งล่าดับ

1.ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 ปบีริบรูณ์ ขอ ป.ม.



หน้า 2

เง่ือนไขและระยะเวลา

การขอพระราชทาน

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

ประเภทวิชาการ

5 ระดับปฏิบัติการ ต.ม.  - เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม. 1.ต้องมีระยะเวลารับราชการ

6 ระดับช่านาญการ ต.ช. ท.ช. 1.เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช. ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า

2.ได้รับเงินเดือนต่่ากว่าขั้นต่่าของ 5 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันเร่ิมเข้า

ระดับช่านาญการพิเศษ ขอ ท.ม. รับราชการจนถึงวันก่อนวัน

3.ได้รับเงินเดือนไม่ต่่ากวา่ของระดับ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

ช่านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อย ของปีทีจ่ะขอพระราชทานไม่

กว่า 5 ปี ให้ขอ ท.ช. น้อยกว่า 60 วัน

7 ระดับช่านาญการพเิศษ ท.ช. ป.ม. 1.เร่ิมขอพระราชทาน ท.ช. 2.ล่าดับ 4,8-10และ 12-15

2.ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ การขอกรณีปีทีเ่กษียณอายรุาชการ

ช่านาญการพิเศษและได้ ท.ช.มาแล้ว ตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 แล้วแต่กรณี

ไม่น้อยกวา่ 5 ปีบริบูรณ์ ให้ขอ ป.ม. ให้ขอปีติดกันได้

8 ระดับเชี่ยวชาญ  - ม.ว.ม. 1.ได้ ท.ช.มาแล้วไมน่อ้ยกว่า 3ปบีริบรูณ์

ขอ ป.ม.

2.ได้ ป.ม.มาแล้วไมน่อ้ยกว่า 3ปบีริบรูณ์

ให้ขอ ป.ช.

3.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

ให้ขอ ม.ว.ม.

4.ในปีทีเ่กษียณอายุราชการขอ

พระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา

แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก

9 ระดับทรงคุณวุฒิทีไ่ด้  - ม.ป.ช. 1.เล่ือนชัน้ตราตามล่าดับได้ทุกปีจนถึง ป.ม.

รับเงินประจ่าต่าแหน่ง

13,000 บาท

2.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกวา่ 3ปบีริบรูณ์ ขอ ป.ช.

4.ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกวา่ 5 ปบีริบรูณ์ ขอ ม.ป.ช.

3.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกวา่ 3ปบีริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม.

5. ในปีที่เกษียณอายุราชการสามารถขอสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตราแต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก

ล่าดับ ระดับต่าแหน่ง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

หมายเหตุที่ขอพระราชทาน
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เง่ือนไขและระยะเวลา

การขอพระราชทาน

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

10 ระดับทรงคุณวุฒิทีไ่ด้  - ม.ป.ช. 1.ได้ ป.ม.มาแล้วไมน่อ้ยกว่า 3ปบีริบรูณ์

รับเงินประจ่าต่าแหน่ง ขอ ป.ช.

15,600 บาท 2.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปบีริบรูณ์

ขอ ม.ว.ม.

3.ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปบีริบรูณ์

ขอ ม.ป.ช.

4.ในปีที่เกษียณอายรุาชการสามารถขอ

สูงขึ้นได้อกี 1 ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก

ประเภทอ านวยการ

11 ระดับต้น ท.ช. ป.ม. 1.เร่ิมขอพระราชทาน ท.ช.

2.ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้ ท.ช.

มาแล้วไมน่อ้ยกว่า 3 ปบีริบรูณ์ ขอ ป.ม.

12 ระดับสูง  - ม.ว.ม. 1.ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ม.

2.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปบีริบรูณ์

ขอ ป.ช.

3.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปบีริบรูณ์

ขอ ม.ว.ม.

4.ในปีที่เกษียณอายรุาชการสามารถขอ

สูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.      

เว้นกรณีลาออก

ประเภทบริหาร

13 ระดับต้น  - ม.ว.ม. 1.ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ม.

2.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปบีริบรูณ์

ขอ ป.ช.

ล่าดับ ระดับต่าแหน่ง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

หมายเหตุที่ขอพระราชทาน
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เง่ือนไขและระยะเวลา

การขอพระราชทาน

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

3.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปบีริบรูณ์

ขอ ม.ว.ม.

4.ในปีที่เกษียณอายรุาชการสามารถขอ

สูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.      

เว้นกรณีลาออก

14 ระดับสูงทีไ่ด้รับเงิน  - ม.ป.ช. 1.เล่ือนชัน้ตราตามล่าดับได้ทุกปีจนถึง ป.ม.

ประจ่าต่าแหน่ง 2.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

14,500 บาท ขอ ป.ช.

3.ได้ ป.ช.มาแล้วไมน่อ้ยกว่า 3 ปบีริบรูณ์ .

ขอ ม.ว.ม.

4.ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกวา่ 5 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ม.ป.ช.

5.ในปทีี่เกษียณอายุราชการสามารถ

ขอสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตราแต่ไม่เกิน

ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก

15 ระดับสูงทีไ่ด้รับเงิน  - ม.ป.ช. 1.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ประจ่าต่าแหน่ง ขอ ป.ช.

21,000 บาท 2.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ม.ว.ม.

3.ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ม.ป.ช.

4.ในปทีี่เกษียณอายุราชการสามารถ

ขอสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา เวน้กรณีลาออก

ล่าดับ ระดับต่าแหน่ง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

หมายเหตุที่ขอพระราชทาน



เง่ือนไขและระยะเวลา

การขอพระราชทาน

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

1 ลูกจ้างประจ่าซ่ึงได้รับ บ.ม. จ.ม. 1.เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม. 1.ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็น

เงินค่าจ้างต้ังแต่อัตรา 2.ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 8 ปีบริบูรณ์

เงินเดือนขั้นต่่าของ บริบูรณ์ ขอ บ.ช. นับแต่วันเร่ิมจ้าง จนถึงวันก่อน

ข้าราชการพลเรือน 3.ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนม-

ระดับ 3 (8,340 บาท) บริบูรณ์ ขอ จ.ม. พรรษาของปทีี่จะขอพระราชทาน

แต่ไม่ถึงขั้นต่่าของอัตรา ไม่น้อยกว่า 60 วัน

เงินเดือนข้าราชการ 2.ต้องเป็นลูกจ้างประจ่าของ

ระดับ 6 (15,050 บาท) ส่วนราชการตามระเบียบ

2 ลูกจ้างประจ่าซ่ึงได้รับ บ.ช. จ.ช. 1.เร่ิมขอพระราชทาน บ.ช. กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง

ค่าจ้างต้ังแต่อัตรา 2.ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ประจ่าของส่วนราชการและ

เงินเดือนขั้นต่่าของ บริบูรณ์ ขอ จ.ม. หมายความรวมถึงลูกจ้างประจ่า

ข้าราชการพลเรือน 3.ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

ระดับ 6 ขึ้นไป 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร

 (15,050 บาท) แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้าง

เงินทุนหมุนเวียน

3.ต้องเป็นลูกจา้งประจ่าทีม่ีชื่อและ

ลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรง

หมวดฝีมือหรือลูกจ้างประจ่าที่

มีชื่อและลักษณะงานเหมือน

ข้าราชการ

ล่าดับ ระดับต่าแหน่ง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

หมายเหตุที่ขอพระราชทาน

คุณสมบัตขิองผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจ า



เง่ือนไขและระยะเวลา

การขอพระราชทาน

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

1 พนักงานราชการ บ.ม. จ.ช. 1.เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม. 1.ล่าดับ 1-4 ต้องปฏบิัติงานติดต่อ

 -กลุ่มงานบริการ 2.ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี กันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

 -กลุ่มงานเทคนิค บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 5 ปีบริบูรณ์ นับต้ังแต่วันเร่ิมจ้าง

3.ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี

บริบูรณ์ ขอ จ.ม. เฉลิมพระชนมพรรษาของปีทีจ่ะ

4.ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอพระราชทานไม่นอ้ยกว่า 60 วัน

บริบูรณ์ ขอ จ.ช. 2.ล่าดับ 5-7 ต้องปฏบิัติงานติดต่อ

2 พนักงานราชการ บ.ช. ต.ม. 1.เร่ิมขอพระราชทาน บ.ช. กันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

 -กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 2.ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 3 ปีบริบูรณ์นับแต่วันเร่ิมจ้าง

บริบูรณ์ ขอ จ.ม. จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี

3.ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เฉลิมพระชนมพรรษาของปีทีจ่ะ

บริบูรณ์ ขอ จ.ช. ขอพระราชทานไม่นอ้ยกว่า 60 วัน

4.ได้ จ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 3.ต้องเป็นพนักงานราชการตาม

บริบูรณ์ ขอ ต.ม. สัญญาจ้างของส่วนราชการตาม

3 พนักงานราชการ จ.ม. ต.ช. 1.เร่ิมขอพระราชทาน จ.ม. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

 -กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 2.ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี พนักงานราชการ พ.ศ.2547

บริบูรณ์ ขอ จ.ช. 4.ต้องเปน็พนักงานราชการที่มีชื่อ

3.ได้ จ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และลักษณะงานเป็นพนักงานที่

บริบูรณ์ ขอ ต.ม. เทียบเท่ากับลูกจ้างประจ่าหมวด

4.ได้ ต.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ฝีมือขึ้นไป ตามระเบยีบกระทรวง

บริบูรณ์ ขอ ต.ช. การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่า

4 พนักงานราชการ จ.ช. ท.ม. 1.เร่ิมขอพระราชทาน จ.ช. ของส่วนราชการ

 -กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 2.ได้ จ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริบูรณ์ ขอ ต.ม.

3.ได้ ต.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริบูรณ์ ขอ ต.ช.

4.ได้ ต.ช.มาแล้วไมน่้อยกวา่ 5 ปีบริบูรณ์ขอ ท.ม.

คุณสมบัตขิองผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ

ล่าดับ ระดับต่าแหน่ง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

หมายเหตุที่ขอพระราชทาน
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เง่ือนไขและระยะเวลา

การขอพระราชทาน

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

5 พนักงานราชการ ต.ม. ท.ช. 1.เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม.

 กลุ่มงานชี่ยวชาญพิเศษ 2.ได้ ต.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ระดับทัว่ไป บริบูรณ์ ขอ ต.ช.

3.ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริบูรณ์ ขอ ท.ม.

4.ได้ ท.ม.มาแล้วไมน่้อยกวา่ 5 ปีบริบูรณ์ขอ ท.ช.

6 พนักงานราชการ ต.ช. ป.ม. 1.เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช.

 กลุ่มงานชี่ยวชาญพิเศษ 2.ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ระดับประเทศ บริบูรณ์ ขอ ท.ม.

3.ได้ ท.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริบูรณ์ ขอ ท.ช.

4.ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริบูรณ์ขอ ป.ม.

7 พนักงานราชการ ท.ม. ป.ช. 1.เร่ิมขอพระราชทาน ท.ม.

 -กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 2.ได้ ท.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ระดับสากล บริบูรณ์ ขอ ท.ช.

3.ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริบูรณ์ ขอ ป.ม.

4.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริบูรณ์ขอ ป.ช.

ล่าดับ ระดับต่าแหน่ง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

หมายเหตุที่ขอพระราชทาน


