
 
 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก 
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติย่ิงมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 
  

 

             

               
 



 
 
 

หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
     
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ความหมาย ตามพจนานุกรมราชบัณฑิต คือ สิ่งท่ีเปนเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จ
ความชอบท่ีพระมหากษัตริยทรงสรางข้ึนเพ่ือพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในพระองคตามท่ีสมเด็จ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงนิพนธไว คือ ของท่ีพระเจาแผนดินทรงพระราชทานเปนเครื่องหมายแสดง
ถึงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ  กลาวโดยสรุป เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๑. เปนเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ 
 ๒. เปนของท่ีทรงสรางข้ึนสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในพระองค 
หลักเกณฑการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 สําหรับหลักเกณฑการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก และ
เค รื่ อ งราช อิสริยาภรณ อัน มี เกี ยรติ ยศ ย่ิ งมงกุฎ ไทย พ .ศ .๒๕64  การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหเริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกสลับกันโดยเลื่อนชั้นตราตามลําดับจากชั้นลางสุด (ชั้นท่ี 7) จนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ 
ดังตอไปนี้ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก 
 ชั้นสายสะพาย 
 ชั้นสูงสุด : มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) สาย 4 
 ชั้นท่ี ๑ : ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)   สาย 2 
 ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ชั้นท่ี ๒ : ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) 
ชั้นท่ี ๓ : ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) 
ชั้นท่ี ๔ : จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.) 
ชั้นท่ี ๕ : เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.) 
ชั้นท่ี ๖ : เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.) 
ชั้นท่ี ๗ : เหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.) 
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ชั้นสายสะพาย 
ชั้นสูงสุด : มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)          สาย 3  
ชั้นท่ี ๑ : ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)   สาย 1 
ชั้นท่ี ๒ : ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.) 
ชั้นท่ี ๓ : ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.) 
ชั้นท่ี ๔ : จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.) 
ชั้นท่ี ๕ : เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 
ชั้นท่ี ๖ : เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) 
ชั้นท่ี ๗ : เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 



 
 

 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณปติดกันหรือกรณีอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในระเบียบนี้ จะกระทํามิไดตามหลักเกณฑในบัญชีทายระเบียบท่ีตางบัญชีกัน 

สรุปสาระสําคัญ 
  ๑. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ใหแกบุคคลในสังกัด ใหพิจารณาโดย
รอบคอบวา บุคคลนั้นไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควร
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมิใชพิจารณาแตเพียงตําแหนง ระดับชั้น ชั้นยศ หรือครบกําหนด
ระยะเวลาท่ีจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดเทานั้น  และบุคคลท่ีพึงไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
      (๑) เปนผูมีสัญชาติไทย 
      (๒) เปนผูประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนดวย
ความอุตสาหะ ซ่ือสัตย และเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง 
  (3) เปนผูดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  (4) เปนผูไมเคยมีพระบรมราชโองการใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  (5) เปนผูไมเคยตองรับโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (6) เปนผูท่ีไมอยูในระหวางถูกกลาวหา รายละเอียดดูในระเบียบป 2564 

 
หลักเกณฑการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับขาราชการ 

 
๑) กรณีเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ขาราชการจะตองมีระยะเวลารับราชการ 

ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการ จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคมของป ท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน (หมายถึงจะตองไดรับการ
บรรจุเขารับราชการกอนวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ของปท่ีบรรจุ หากบรรจุหลังวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม จะตองขอพระราชทานฯ  
ในปถัดไป  โดยจะเริ่มขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันตราใด ใหพิจารณาจากวันท่ีดํารงตําแหนง
และระดับท่ีขาราชการผูนั้นดํารงอยูในปท่ีขอพระราชทานฯ ตามเง่ือนไขและระยะเวลาการเล่ือนช้ันตรา 
  2) บุ คคลผู มี คุณสมบั ติ และคุณลักษณะครบถ วนและได รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ตองดํารงตําแหนงอยูในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีขอพระราชทาน 
ยกเวน กรณีดังตอไปนี้ 
      2.1 ผูซ่ึงพนจากการปฏิบัติหนาท่ีเพราะเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอยูกอนพนจากการปฏิบัติหนาท่ี 
      2.2 เปนผูเคยมีลักษณะตองหามตามขอ 12 (6) ซ่ึงตอมาปราฏผลการสอบสวน ไตสวน หรือมี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดแลววาไมมีความผิด 
และตองมีความประสงคจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
    3) การนับระยะเวลาเพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ หากเปนผูมีกรณีดังนี้ 
ใหเพ่ิมกําหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีกกรณีละหนึ่งป 
      3.1 เปนผูถูกลงโทษทางวินัย 
      3.2 เปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีกฎหมาย
กําหนดต่ํากวาระดับดี เวนแตเปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดระยะเวลาดํารงตําแหนงหรือ
ระยะเวลาเลื่อนชั้นตราเกินกวาหาปบริบูรณ ใหพิจารณาผลการประเมินดังกลาวในระยะเวลาหาป 



 
 

      บัญชี 15 
            การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ ยกเวนท่ีปรากฏในบัญชีอ่ืน 
 

ลําดับ ระดับตําแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 
 ประเภทท่ัวไป     
๑ ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ม. 

๒. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของระดับ
ชํานาญงาน (นอยกวา ๑๐,๑๙๐ 
บาท)และดํารงตําแหนงมาแลวไมนอย
กวา ๑๐ ป บรบูิรณ ขอ บ.ช. 

๓. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ํา 
ของระดับชํานาญงาน (มากกวาหรือ
เทากับ ๑๐,๑๙๐ บาท) ขอ จ.ม. 

๔. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ํา 
ของระดับชํานาญงาน และดํารง
ตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป 
บริบูรณ ขอ จ.ช. 

๑. ตองมีระยะเวลารบัราชการ
ติดตอกันมาแลวไมไมนอย
กวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแต
วันเริ่มเขารับราชการ 

     จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของป 
ท่ีจะขอพระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน (ภายในวันท่ี 
29 พฤษภาคม ของปท่ี
เสนอขอ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ระดับชํานาญงาน ต.ม. ต.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. 
๒. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  

๕ ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 
๓ ระดับอาวุโส ท.ม. ท.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ม. 

๒. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  
๕ ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 

๔ ระดับทักษะพิเศษ - ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 
๓ ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 
๓. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 

๕ ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 
 

 ประเภทวิชาการ    
๕ ระดับปฏิบัติการ ต.ม. -  
๖ ระดับชํานาญการ ต.ช. ท.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ช. 

๒. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ํา 
ของระดับชํานาญการพิเศษ (มากกวา
หรือเทากับ 22,140 บาท) 
ขอ ท.ม.  

๓. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ํา 
ของระดับชํานาญการพิเศษมาแลว 
ไมนอยกวา ๕ ป (เมื่อ 5 ป  
ท่ีผานมาไดรับเงินเดือนมากกวาหรือ
เทากับ 22,140 ) ขอ ท.ช. 

 



 
 

ลําดับ ระดับตําแหนง เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การขอพระราชทาน 

หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 
๗ ระดับชํานาญการ

พิเศษ 
ท.ช. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 

๒. ไดรับเงินเดือนข้ันสูง (58,390 บาท)  
และได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  
๕ ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 
 

 

๘ ระดับเช่ียวชาญ - ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา  ๓ ป   
     บริบูรณ ขอ ป.ม. 
๓. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา   ๕ ป    
     บริบูรณ ขอ ป.ช. 

๙ ระดับทรงคณุวุฒิท่ี
ไดรับเงินประจาํ
ตําแหนง ๑๓,๐๐๐ 
บาท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตราตามลําดับไดทุกป  
     จนถึงป.ม.                               
๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
     บริบูรณ ขอ ป.ช. 
๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
     บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
     บริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 
 

 
๑๐ ระดับทรงคณุวุฒิท่ี

ไดรับเงินประจาํ
ตําแหนง ๑๕,๖๐๐ 
บาท 

- ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
บริบูรณ ขอ ป.ช. 

๒. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 
 

 ประเภทอํานวยการ    
๑๑ ระดับตน     ท.ช. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 

๒. ไดรับเงินเดือนข้ันสูง ของระดบัชํานาญ
การพิเศษและได ท.ช. มาแลวไมนอย
กวา ๓ ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

๑๒ ระดับสูง       - ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
บริบูรณ ขอ ป.ม. 

๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
บริบูรณ ขอ ป.ช. 

๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

  

 
 
 



 
 
 

 
 
หมายเหตุ กรณีขาราชการท่ีลาออก หรือออกจากราชการไปแลว ตอมาภายหลังมีคําสั่งใหบรรจุ
กลับเขารับราชการใหม ใหนับระยะเวลาการรับราชการจนครบ ๕ ปบริบูรณ  จึงจะสามารถขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได (เหมือนขาราชการบรรจุใหม) 
 
 
 
 
 

ลําดับ ระดับตําแหนง เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ท่ีขอพระราชทาน 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การขอพระราชทาน 

หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 
 ประเภทบริหาร     
๑๓ ระดับตน - ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 

บริบูรณ ขอ ป.ม. 
๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
บริบูรณ ขอ ป.ช. 
๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 
 

 

๑๔ ระดับสูงท่ีไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ๑๔,๕๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตราตามลําดับไดทุกป 
จนถึง ป.ม. 

๒. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
บริบูรณ ขอ ป.ช. 

๓. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

๔. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
บริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 

๕. ในปท่ีเกษียณอายรุาชการ 
ขอพระราชทานสูงข้ึนไดอีก  
๑ ช้ันตรา แตไมเกิน ม.ว.ม. 
เวนกรณลีาออก 

 

๑๕ ระดับสูงท่ีไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ๒๑,๐๐๐ บาท 

- ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ 
ขอ ป.ช. 

๒. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ 
ขอ ม.ว.ม.  

๓. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ  
ขอ ม.ป.ช. 

๔. ในปท่ีเกษียณอายุราชการ 
ขอพระราชทานสูงขึ้นไดอีก ๑ ชั้นตรา 
เวนกรณีลาออก 
 

 



 
 

      คําอธิบายหลักเกณฑและเง่ือนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ใหแกขาราชการ 

 
ตามระบบจําแนกประเภทตําแหนงตามบัญชี 15  ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒564 

......................................... 
 
เง่ือนไข ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1. บคุคลท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไม
นอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มรับเขารับราชการจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (28 
กรกฎาคม) ของปท่ีจะเสนอขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน คือ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในวันท่ี 
29 พฤษภาคม ของปท่ีเสนอขอพระราชทาน 
 2. ระดับปฏิบัติงาน เง่ือนไข “ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ปบริบูรณ” อนุโลมใหนับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตั้งแตวันบรรจุเขารับราชการกอนการปรับเปลี่ยนตําแหนงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เนื่องจากเปนตําแหนงท่ีเริ่มบรรจุเขารับราชการและปรับเปลี่ยนมา
จากระดับ ๑ - ๔ ซ่ึงเกณฑชั้นตราท่ีขอพระราชทานสามารถเทียบเคียงกันได 
 3. ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส เง่ือนไข “ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ” ให
นําระยะเวลาตั้งแตดํารงตําแหนงเดิม (ตั้งแตดํารงตําแหนงระดับ ๕ หรือ ระดับ ๗ แลวแตกรณี) กอนการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนง ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มานับรวมเปนระยะเวลา
การดํารงตําแหนงได  

4. ระดับชํานาญการ เง่ือนไข “ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับชํานาญการพิเศษ (๒2,140 บาท) 
ขอ ท.ม. และไดรับเงินเดือนไมข้ันต่ําของระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา ๕ ป ขอ ท.ช. การนับ
ระยะเวลา ๕ ป โดยใหนับตั้งแตวันท่ีไดรับเงินเดือน 22,440 บาท จนครบ ๕ ปบริบูรณ ภายในวันท่ี 29 
พฤษภาคม ของปท่ีเสนอขอพระราชทาน เชน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ๒๕65 
บุคคลท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานชั้น ท.ช. ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับ
ชํานาญการพิเศษ (มากกวาหรือเทากับ ๒2,140 บาท) เงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2560 

5. ระดับชํานาญการพิเศษ เง่ือนไข “ไดรับเงินเดือนข้ันสูงและได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ ป.ม.” หมายถึง 

5.๑ ไดรับเงินเดือนข้ันสูง (58,390 บาท) 
5.๒ ระยะเวลาไดรับพระราชทาน ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ  

6. ตําแหนงอํานวยการระดับตน  
     6.1  ไดรับเงินเดือนข้ันสูง (58,390 บาท)  
     6.2  ระยะเวลาไดรับพระราชทาน ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ 

เง่ือนไข ไดรับเงินเดือนข้ันต่ํา หรือเงินเดือนข้ันสูง 
 ๑. เปนเงินเดือนข้ันต่ําหรือเงินเดือนข้ันสูงตามบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2558 ไมใชเงินเดือนข้ันต่ําหรือข้ันสูงชั่วคราวตามบัญชีดังกลาว 



 
 
 ๒. เปนเงินเดือนท่ีไดรับ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ของปกอนเสนอขอ 1 ป เนื่องจาก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กําหนดใหสวนราชการสงเรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา (วันท่ี 28 กรกฎาคม) ภายในวันที ่ 15  กุมภาพันธ  ของปที ่เสนอขอ  เพื ่อเขาที ่ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือก จึงไมทันรอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน ของปท่ีเสนอขอ 
 3. กรณีเกษียณอายุราชการในปท่ีเสนอขอพระราชทาน หากไดรับเงินเดือนข้ันต่ําหรือเงินเดือนข้ันสูง
ของตําแหนงตางๆ หลังวันท่ี 15 กุมภาพันธ ของป ท่ีเสนอขอพระราชทาน อนุโลมใหสงเรื่องเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม ของปท่ีเสนอ
ขอพระราชทาน แตกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดใหสงภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม เพ่ือรวบรวมสงให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม ตอไป 
  
การเล่ือนช้ัน ระดับ ยศ  

1. มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ ของปท่ีเสนอขอ ยกเวนชั้นสายสะพาย  
2. กรณีบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น สูงข้ึน และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑท่ี

จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ใหสงเรื่องและเอกสารเพ่ิมเติมไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี กอนวันเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา 60 วัน คือ ภายใน 29 พฤษภาคม  

3. การแจงผูขาดคุณสมบัติใหแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอถอนชื่อภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม  
4. กรณีถึงแกกรรม หรือลาออกจากราชการกอนวันท่ี 28 กรกฎาคม ของปท่ีขอใหแจงเพ่ือขอถอนชื่อทันที 

 
 

หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดมิาลา  (ร.จ.พ.) 
 
หลักเกณฑ 

 ๑. เสนอขอใหแกขาราชการท่ีรับราชการมาดวยความเรียบรอย เปนเวลาไมนอยกวา ๒๕ ปบริบูรณ 
(นับถึงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ของปท่ีจะเสนอขอพระราชทาน)  

๒. การนับเวลาราชการ ใหนับเวลาราชการท้ังหมดของผูนั้นรวมกัน แตถาผูนั้นเขารับราชการกอน 
อายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ ใหนับตั้งแตวันอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณเปนตนไป  

๓. พระราชทานเปนกรรมสิทธิ์ เม่ือผูรับพระราชทานวายชนมใหทายาทโดยธรรมรักษาไวเปนท่ีระลึก  
๔. เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาในป เดียวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณได  
๕. กรณีขาราชการท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ

มาลา แตตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ หรือ ลาออกจากราชการในปท่ีจะเสนอขอ
พระราชทานสามารถเสนอขอพระราชทานในปท่ีเกษียณอายุราชการหรือปท่ีลาออกจากราชการได  

๖. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจัดอยูในวาระการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ของทุกป 

๗. การนับเวลารับราชการเพ่ือเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา โดยขาราชการฝายพล
เรือน ตองเปนระยะเวลารับราชการตามกฎหมายท่ีบัญญัติไวในบทนิยามคําวา "ขาราชการฝายพลเรือน" ตาม
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม กรณีเจาหนาท่ีของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงไมอยูในบทนิยามดังกลาว ไมสามารถนําระยะเวลารับราชการ



 
 
หรือระยะเวลาปฏิบัติงานมาคํานวณรวมเพ่ือเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได เชน พนักงาน
สวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานมหาวิทยาลัย  

๘. กรณีการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย หรือลาติดตามคูสมรส หากพิจารณาแลว
เห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามหลักเกณฑของรพระราชบัญญัติฯ สามารถนับระยะเวลาระหวางการ
ลาดังกลาวเพ่ือพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได 
  ๙. หลักเกณฑ “รับราชการมาดวยความเรียบรอย” หมายถึง ขาราชการท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีและ
ปฏิบัติตนเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการตั้งแตเริ่มรับราชการจนถึงปท่ีเสนอขอ
พระราชทาน กลาวคือ  
  ๑. ตองเปนผูไมเคยกระทําผิดวินัย ถูกทําทัณฑบน หรือถูกวากลาวตักเตือน ตั้งแตเริ่มเขา
รับราชการจนถึงปท่ีเสนอขอพระราชทาน  
   ๒. กรณีขาราชการไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน สมควรพิจารณาเหตุแหงการไมไดรับการ
เลื่อนเงินเดือนวาเกิดจากพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในการปฏิบัติราชการหรือไม เชน ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการต่ํากวาเกณฑ ลาปวย ซ่ึงมิใชกรณีท่ีจําเปนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามท่ีแพทยกําหนด 
ลากิจ หรือ มาปฏิบัติงานสายเกินกําหนด 
  ๓. ผูท่ีไดรับการลางมลทินตามกฎหมายลางมลทิน เปนการลางเฉพาะโทษท่ีไดรับ ไมใชการ
ลางการกระทําความผิด จึงถือวาเปนผูเคยกระทําความผิดมากอน และจะเริ่มนับระยะเวลาราชการ ๒๕ ป
ใหมเพ่ือขอพระราชทานไมได 
 ๔. การดําเนินการทางวินัย หรือการสอบสวนตาง ๆ 
  ๔.๑ หากผลการสอบสวนสิ้นสุดแลวปรากฏวาไมมีความผิด สวนราชการพิจารณาแลว
เห็นวาไมมีมลทินมัวหมอง และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติฯ ก็สามารถขอพระราชทาน
ได 
  ๔.๒ ผูท่ีเคยถูกลงโทษไลออก ใหออก หรือปลดออกจากราชการ แตไดอุทธรณจนกลับ
เขารับราชการ หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวไมไดกระทําความผิดตามท่ีถูกกลาวหา และมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑของพระราชบัญญัติฯ ก็สามารถขอพระราชทานได แตหากไดกระทําความผิดแตมีเหตุใหไดรับ
การยกโทษ ไมอาจถือวาไดรับเปนผูท่ีรับราชการมาดวยความเรียบรอย 
 ๕. กรณีถูกกลาวหาวากระทําความผิด หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีทางแพง ทางอาญา 
หรือทางปกครอง 
  ๕.๑ หากขอเท็จจริงยังไมเปนท่ียุติ  ใหสวนราชการตนสังกัดชะลอการเสนอขอ
พระราชทานไวกอน หากตอมามีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลวปรากฏวาไมเปนผูกระทํา
ความผิด และสวนราชการตนสังกัดพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูท่ีรับราชการมาดวยความเรียบรอย ก็สามารถ
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหแกขาราชการผูนั้นตอไปได 
  ๕.๒ หากตองโทษตามคําพิพากษาของศาลวาเปนผูกระทําความผิดอาญาโดยเจตนา ถือ
วาเปนกรณีท่ีมีความประพฤติไมเรียบรอย จึงเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน รวมถึงกรณี
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเขาขายวามิไดเปนการรับราชการมาดวยความเรียบรอยก็ถือ
วาเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
  ๕.๓ กรณีขาราชการถูกรองเรียน ซ่ึงไมเก่ียวหรือสืบเนื่องกับการปฏิบัติราชการหรือ
สืบเนื่องจากการใชตําแหนงหนาท่ีราชการ หากสวนราชการตนสังกัดพิจารณาแลวเห็นวาขาราชการดังกลาว
เปนผูท่ีรับราชการมาดวยความเรียบรอยก็สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรรพรรดิมาลาได 
 



 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับลูกจางประจํา 
 
หลักเกณฑ 
  ๑) กรณีเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ผูขอฯ ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๘ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน (หมายถึงตองไดรับการเริ่มจางกอนวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 
ของปท่ีจาง หากจางหลังวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม จะตองขอพระราชทานในปถัดไป) โดยมีเง่ือนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตาม บัญชี 25 การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแก ลูกจางประจํา 
  ๒) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุโลมใหลูกจางประจําตามลักษณะงานท้ัง ๔ กลุมงาน คือ 
กลุมงานบริการพ้ืนฐาน กลุมงานสนับสนุน กลุมงานชาง และกลุมงานเทคนิคพิเศษ ท่ีเดิมเคยดํารงตําแหนงใน
หมวดฝมือหรือท่ีมีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ (ยกเวนลูกจางประจําหมวดแรงงาน และหมวดก่ึงฝมือ ไม
มีสิทธิขอพระราชทานฯ) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดตามเดิม โดยใหหมายเหตุดวยวาเดิม
ดํารงตําแหนงในหมวดใด 
 

บัญชี  25 
คุณสมบัติของผูขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณลูกจางประจํา 

 
ลําดับ ตําแหนง เคร่ืองราชฯ ที่ 

ขอพระราชทาน 
เงื่อนไขระยะเวลาการเลื่อน 

ชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เร่ิมตน
ขอ 

เลื่อน
ไดถึง 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงนิ
คาจางตัง้แตอัตราเงินเดือน 
ข้ันต่ําของขาราชการพลเรือน 
ระดับ 3  (8,3๔๐ บาท )  
แตไมถึงข้ันต่ําของอัตรา
เงินเดือน ขาราชการระดบั 6 
(15,05๐ บาท) 

บ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 

จ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม.  
๒. ได บ.ม.มาแลว 

ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ 
ขอ บ.ช. 

๓. ได บ.ช. มาแลว 
ไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณขอ 
จ.ม. 

 ๑. ตองปฏิบัติงานติดตอกัน
มาเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 8 ปบริบูรณ นับแต
วันเร่ิมจาง จนถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่จะขอ
พระราชทานไมนอยกวา 
60 วัน (ภายในวนัที่ 29 
พฤษภาคม ของปที่เสนอ
ขอ) 

๒. ตองเปนลูกจางประจําของ
สวนราชการ ตามระเบียบ
ระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวน
ราชการและหมายความ
รวมถึงลูกจางประจําของ
สวนราชการสวนทองถ่ิน 
เมืองพัทยาและ

2 ลูกจางประจําซึ่งไดรับคาจาง
ตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ันต่ํา 
ของขาราชการพลเรือนระดับ 6  
ข้ึนไป (15,05๐ บาท) 

บ.ช. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
๒. ได บ.ช. มาแลว 

ไมนอยกวา ๕ ปบริบรูณ 
ขอ จ.ม. 

๓. ได จ.ม. มาแลว 
ไมนอยกวา ๕ ปบริบรูณ 
ขอ จ.ช. 



 
 

กรุงเทพมหานคร แตไม
หมายความถึงลูกจาง
เงินทุนหมุนเวียน 

๓. ตองเปนลูกจางประจําที่มี
ชื่อและลักษณะงานเปน
ลูกจางโดยตรงหมวดฝมือ
หรือลูกจางประจําที่มชีื่อ 
และลักษณะเหมือน
ขาราชการ 

 
หมายเหตุ  ปจจุบันตําแหนงลูกจางประจําไดปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงใหมแลวจากระบบเดิมแบงเปน ๕ หมวด 
คือ หมวดแรงงาน หมวดก่ึงฝมือ หมวดฝมือ หมวดฝมือพิเศษ  และหมวดฝมือพิเศษเฉพาะ ปจจุบันเปน ๔ 
กลุมงาน คือ กลุมงานบริการพ้ืนฐาน กลุมงานสนับสนุน กลุมงานชาง และกลุมงานเทคนิคพิเศษ การขอ
พระราชทานเครื่องราชของลูกจางประจําการพิจารณาหลักเกณฑอนุโลมใหใชตําแหนงเดิมกอนท่ีจะมีการ
ปรับเปลี่ยนเปนแบบใหม  โดยใหหมายเหตุในเอกสารการเสนอขอพระราชทาน (บัญชีคุณสมบัติ ลจ.4) วาเดิม
ดํารงตําแหนงในหมวดใด 
 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพนักงานราชการ 
 
หลักเกณฑ 
  ๑) กรณีเริ่มตนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ผูขอฯ ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน (หมายถึงตองไดรับการเริ่มจางกอนวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ของปท่ีจัด
จาง หากจัดจางหลังวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม จะตองขอพระราชทานในปถัดไป โดยมีเง่ือนไขและระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตาม บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแก พนักงานราชการ 
  ๒) ผูไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองเปนพนักงานราชการตาม
สัญญาจางของสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ตองเปนพนักงานราชการท่ีมีชื่อและลักษณะงานเปนพนักงานท่ีเทียบเทากับลูกจางประจําหมวดฝมือข้ึนไป 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ และตามแนวทางท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหปฏิบัติแกลูกจางประจํา 
หมายเหตุ  หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการท่ีมีชื่อและลักษณะ
งานเปนพนักงานราชการท่ีเทียบเทากับลูกจางประจําหมวดฝมือข้ึนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการตามท่ีกําหนดไวในบัญชี 25 ทายระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕64 นั้น สามารถนํามาใช
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการท่ีมีชื่อและลักษณะงานเหมือน
ขาราชการไดโดยอนุโลม 
 

 



 
 

บัญชี 26 
คุณสมบัติของผูขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณพนักงานราชการ 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณท่ี

ขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและระยะเวลาการ

เลื่อนชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 
1. พนักงานราชการ 

-  กลุมงานบริการ 
-  กลุมงานเทคนิค 

บ.ม. จ.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2.  ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา   

5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช. 
3.  ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
      5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 
4.   ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
       5  ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 

1.  ลําดับ 1-4 ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมา เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริม่จาง จนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปท่ีจะ
ขอพระราชทานไมนอยกวา 
60 วัน(ภายในวันท่ี 29 
พฤษภาคม ของปท่ีเสนอ
ขอ) 

2.  ลําดับ 5-7 ตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันมา เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริม่จาง จนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปท่ีจะ
ขอพระราชทานไมนอยกวา 
60 วัน (ภายในวันท่ี 29 
พฤษภาคม ของปท่ีเสนอ
ขอ) 

3.  ตองเปนพนักงานราชการ
ตามสญัญาจางของสวน
ราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 

4.  ตองเปนพนักงานราชการ 
ท่ีมีช่ือและลักษณะงาน 
เปนพนักงานท่ีเทียบเทากับ
ลูกจางประจําหมวดฝมือข้ึน
ไปตามระเบียกระทรวงการ
คลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ 

 

2. พนักงานราชการ 
-  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

บ.ช. ต.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2.  ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา   

5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม. 
3.  ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 
      5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 
4.   ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
       5  ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 

3. พนักงานราชการ 
-  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

จ.ม. ต.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
2.  ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา   

5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช. 
3.  ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 
      5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 
4.   ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 
       5  ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 

4. พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

จ.ช. ท.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 
2.  ได จ.ช.มาแลวไมนอยกวา   

5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม. 
3.  ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 
      5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 
4.   ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 
       5  ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 

5. พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับท่ัวไป 

ต.ม. ท.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2.  ได ต.ม.มาแลวไมนอยกวา   

5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช. 
3.  ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 
      5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 
4.   ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 
       5  ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณท่ี

ขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและระยะเวลาการ

เลื่อนชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 
6. พนักงานราชการ 

-  กลุมงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2.  ได ต.ช.มาแลวไมนอยกวา   

5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม. 
3.  ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 
      5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 
4.   ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 
       5  ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 

 

7. พนักงานราชการ 
-  กลุมงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับสากล 

ท.ม. ป.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
2.  ได ท.ม.มาแลวไมนอยกวา   

5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช. 
3.  ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา 
      5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม. 
4.   ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 
       5  ปบริบูรณ ขอ ป.ช. 

 


