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ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 

เชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 

๖ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๓,๐๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
 ได้ทุกป ีจนถึง ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

๗ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๕,๖๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 
 

     

     

 



- ๔๐ - 
 

บัญชี  ๒๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ลูกจ้ำงประจ ำ  

ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนข้ันต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนระดับปฏิบตักิำร 
แต่ไม่ถึงขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำร  
 

บ.ม. จ.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่ 
 วันเริ่มจ้ำง จนถึงวันก่อน
 วันพระรำชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษำของปี 
 ทีจ่ะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำของ
 ส่วนรำชกำรตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
 ลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร 
 และหมำยควำมรวมถึง
 ลูกจ้ำงประจ ำสังกัด 
 หน่วยธุรกำรของรัฐสภำ 
 ศำล องค์กรอิสระ 
 ตำมรัฐธรรมนูญที่เป็น 
 ส่วนรำชกำร และ
 ลูกจ้ำงประจ ำของรำชกำร
 ส่วนท้องถิ่น  
 แต่ไม่หมำยควำมถึง
 ลูกจ้ำงเงินทุนหมุนเวียน 
๓. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำที่มี
 ช่ือและลักษณะงำน
 ซึ่งเคยเทียบได้กับลูกจ้ำง
 โดยตรงหมวดฝีมือขึ้นไป
 หรือลูกจ้ำงประจ ำ 
 ที่มีช่ือและลักษณะ 
 เหมือนข้ำรำชกำร  
 

๒ ลูกจ้ำงประจ ำ   
ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  
 

บ.ช. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

 



- ๔๑ - 
 

บัญชี  ๒๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พนักงำนรำชกำร 

- กลุ่มงำนบริกำร   
- กลุ่มงำนเทคนิค  

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๔.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

๑. ล ำดับ ๑ - ๔ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๕ - ๗ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร 
 ตำมสญัญำจ้ำง 
 ของส่วนรำชกำร 
 ตำมระเบียบส ำนัก 
 นำยกรัฐมนตร ี
 ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  
 หรือพนักงำนรำชกำร 
 สังกัดหน่วยธุรกำรของ 
 รัฐสภำ ศำล และองค์กร 
 อิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
 ที่เป็นส่วนรำชกำร 
 
 
 

๒ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

บ.ช. ต.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๔.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
 

๓ พนักงำนรำชกำร  

กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 

จ.ม. ต.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม. 
๒.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๓.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๔.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๔ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ 

จ.ช. ท.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ช. 
๒.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๓.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๔.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.  
 
 



- ๔๒ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ พนักงำนรำชกำร 

กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับท่ัวไป 
ต.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 

๒.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๓.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๔.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
 

๔. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร
 ที่มีช่ือและลักษณะงำน 
 ที่เทียบเท่ำกับ
 ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ซึ่งเคยเทียบได้กับ
 ลูกจ้ำงโดยตรง 
 หมวดฝมีือขึ้นไป 
 ตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลัง 
 ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร  
 
 

๖ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๓.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๔.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๗ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับสำกล 

ท.ม. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๓.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๔.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
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