
บัญชี 26 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิริยาภรณ์ที่
ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการ

เลื่อนชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานบริการ 
-  กลุ่มงานเทคนิค 

บ.ม. จ.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2.  ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า   

5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
3.  ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
4.   ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

1.  ล่าดับ 1-4 ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบรบิูรณ์
นับต้ังแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีท่ีจะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า 60 
วัน 

2.  ล่าดับ 5-7 ต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วัน
เริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีท่ีจะขอพระราชทานไม่
น้อยกว่า 60 วัน 

3.  ต้องเป็นพนักงานราชการ
ตามสัญญาจ้างของส่วน
ราชการตามระเบียบส่านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการสังกัดหน่วย
ธุรการของรัฐสภา ศาล หรือ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ท่ีเป็นส่วนราชการ 

4.  ต้องเป็นพนักงานราชการท่ีมี
ชื่อและลักษณะงานเป็นท่ี
เทียบเท่ากับลูกจ้างประจ่าซ่ึง
เคยเทียบได้กับลูกจ้างโดยตรง
หมวดฝีมือขึ้นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ่าของส่วน
ราชการ 

 

2. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

บ.ช. ต.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2.  ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า   

5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
3.  ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
4.   ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 

3. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

จ.ม. ต.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
2.  ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า   

5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
3.  ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
4.   ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 

4. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

จ.ช. ท.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 
2.  ได้ จ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า   

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
3.  ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
4.   ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 

5. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับทั่วไป 

ต.ม. ท.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2.  ได้ ต.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า   

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
3.  ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
4.   ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เครื่องราชอสิริยาภรณ์ที่

ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการ
เลื่อนชั้นตรา 

หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
6. พนักงานราชการ 

-  กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2.  ได้ ต.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า   

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
3.  ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
4.   ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

 

7. พนักงานราชการ 
-  กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับสากล 

ท.ม. ป.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
2.  ได้ ท.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า    

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
3.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
4.   ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
     3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


