
บัญชี 15 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน 

ล าดับ ระดับต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลา 

การขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 ประเภททั่วไป     

๑ ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 

๒. ได้รับเงินเดือนต่่ากว่าขั้นต่่าของระดับ
ช่านาญงาน (10,190 บาท) และด่ารง
ต่ าแหน่ งมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า  ๑๐  ปี 
บริบูรณ์ (มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ ปี )     
ขอ บ.ช. 

๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่่ากว่าขั้นต่่าของ
ระดับช่านาญงาน  (10,190 บาท)      
ขอ จ.ม. 

๔. ได้รับเงินเดือนไม่ต่่ากว่าขั้นต่่าของ
ระดับ ช่านาญงาน (10,190 บาท)       
และด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า     
๑๐ ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

๑ .  ต้ อ งมี ร ะยะ เ วลารั บ
ราชการติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 
นั บ ตั้ ง แต่ วั น เ ริ่ ม เ ข้ า รั บ
ราชการจนถึงวันก่อนวัน
พ ร ะ ร า ช พิ ธี เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า 
๖๐ วัน 

๒. การนับระยะเวลาส่าหรับ
ผู้ที่ได้รับบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการ ภายหลังที่ออกจาก
ราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน
ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ในองค์การระหว่างประเทศ
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ มิ ใ ช่
หน่วยงานของรัฐซึ่งให้นับ
เวลาระหว่างนั้นส่าหรับการ
ค่านวณบ่าเหน็จบ่ านาญ 
เหมือนเต็มเวลาราชการให้
นับระยะเวลาต่อกันได้ 

๒ ระดับช่านาญงาน ต.ม. ต.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. 

๒. ด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกวา่       
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 

๓ ระดับอาวุโส ท.ม. ท.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ม. 

๒. ด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกวา่         
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

๔ ระดับทักษะพิเศษ ท.ช. ป.ช. ๑. เริม่ต้นขอพระราชทาน ท.ช. 

๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า              
๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

๓. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า              
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

 

     



ล าดับ ระดับต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลา 

การขอพระราชทาน 
หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 ประเภทวิชาการ     

๕ ระดับปฏิบัติการ ต.ม. -   

๖ ระดับช่านาญการ ต.ช. ท.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ช. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่่ากว่าขั้นต่่าของระดับช่านาญการ
พิเศษ  (22,140 บาท) ขอ ท.ม.  
๓. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่่ากว่าขั้นต่่าของระดับช่านาญการ
พิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (22,140 บาท) 
ขอ ท.ช.  
 

๗ ระดับช่านาญการพิเศษ ท.ช. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนข้ันสูง (58,390 บาท) และได้ ท.ช. 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๘ ระดับเชี่ยวชาญ ท.ช. ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์           
ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์            
ขอ ป.ช. 
 

๙ ระดับทรงคณุวุฒิที่ได้รับ
เงินประจ่าต่าแหน่ง 
๑๓,๐๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตราตามล่าดับได้ทุกปจีนถึง ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์           
ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์           
ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์            
ขอ ม.ป.ช. 
 
 

๑๐ ระดับทรงคณุวุฒิที่ได้รับ
เงินประจ่าต่าแหน่ง 
๑๕,๖๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์  ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์  ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้  ม .ว .ม .  มาแล้วไม่น้อยกว่ า  ๓ ปีบริบู รณ์         
ขอ ม.ป.ช. 
 
 
 

 



ล าดับ ระดับต าแหน่ง 
เครื่องราชอสิริยาภรณ์ 

ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลา 
การขอพระราชทาน 

หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 ประเภทอ านวยการ    

๑๑ ระดับต้น ท.ช. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนข้ันสูงของระดับช่านาญการพิเศษ 
(58,390 บาท) และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

๑๒ ระดับสูง - ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

 ประเภทบริหาร    

๑๓ ระดับต้น - ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๑๔ ระดับสูงที่ไดร้ับเงินประจ่า
ต่าแหน่ง ๑๔,๕๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตราตามล่าดับได้ทุกปจีนถึง ป.ม. 
๒. ได้  ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

๑๕ ระดับสูงที่ไดร้ับเงินประจ่า
ต่าแหน่ง ๒๑,๐๐๐ บาท 

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

 

 

 

 

 

 

 


