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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง   

 

ลําดับ ระดับตําแหนง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ท่ีขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ เลื่อนไดถึง 

 ประเภททั่วไป     

1 ระดับปฏิบัติงาน 
 

บ.ม. จ.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ํา 
 ของระดับชํานาญงาน และ 
 ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
 10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช. 
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา 
 ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม. 
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา 
 ของระดับชํานาญงาน และ 
 ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 
 10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช. 
 

1. ตองมีระยะเวลา 
 รับราชการติดตอกัน 
 มาแลวไมนอยกวา 
 5 ปบริบูรณ นับตั้งแต 
 วันเริ่มเขารับราชการ
 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 

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ท่ีขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 
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. ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ 
 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 

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ท่ีขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 
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. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง 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 

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ท่ีขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 
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 

 

 
 
 


