คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

กองการเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำ�นำ�
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เ ป็ น เครื่ อ งประดั บ สำ � หรั บ เกี ย รติ ย ศและบำ � เหน็ จ ความชอบ
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างขึ้น สำ�หรับพระราชทานเป็นบำ�เหน็จในราชการ
ส่วนพระองค์ หรือพระราชทานให้แก่ผ้กู ระทำ�ความดีความชอบอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศ ศาสนา
และประชาชนตามคราวแห่งความชอบ การปฏิบัติราชการอันเกี่ยวเนื่องด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงเป็น
กระบวนการที่มีความสำ�คัญยิ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ไม่วา่ จะเป็นกระบวนการเสนอขอพระราชทาน การนำ�ความกราบบังคมทูลรายชือ่ เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทาน การประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั พระราชทาน การรับ - จ่ายเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น โดยเฉพาะ
ในขัน้ ตอนการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการกลัน่ กรองและตรวจสอบ
บุคคลทีส่ มควรได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของการพระราชทาน
ที่กำ�หนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ (อังกฤษ : The Most Admirable Order
of the Direkgunabhorn) เป็นเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ.๒๕๓๔ สำ�หรับพระราชทานแก่ผกู้ ระทำ�ความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนเป็นการเฉพาะตามที่ทรงพระราชดำ�ริเห็นสมควร กระบวนการเสนอ
ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ของราชการส่วนภูมภิ าคและราชการ
ส่วนท้องถิน่ จะต้องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด โดยมีส�ำ นักงานจังหวัดทำ�หน้าทีเ่ ป็นฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการ จึงถือได้วา่ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราช
อิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
ดังนัน้ เพือ่ ให้การเสนอขอพระราชทานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และ
ขัน้ ตอนการเสนอขอพระราชทานทีก่ ฎหมายและระเบียบกำ�หนด จึงได้จดั ทำ�คูม่ อื เอกสารการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ขน้ึ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน การให้ค�ำ แนะนำ�
และคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ทัง้ นี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเอกสารนี้ จะอำ�นวยประโยชน์
และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่สว่ นราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
กองการเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
								
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สารบัญ
หน้า
ค�ำน�ำ			
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์		
		 ประวัติความเป็นมา
๑
 ลักษณะและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
๓
 เครื่องหมายดุมเสื้อและเครื่องหมายแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๐
		 อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 ภาพประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
๑๑
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ๑๒
		 อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 ขัน้ ตอนการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
๒๕
 บัญชีแสดงรายการและจ�ำนวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
๒๗
 เอกสารที่ใช้ในการประกอบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.๒)
๒๘
 แนวทางและประเด็นการตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
๒๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 การเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓๔
 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓๕
กฎหมายและระเบียบ
 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔    ๓๙   
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
๔๒
          ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)
 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือ              ๖๐
     รับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
      กลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
      อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘
 หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๗/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘          ๖๙
     เรื่อง  การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผก้ ู ระท�ำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์                   
             แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ในวโรกาสพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาประจ�ำปี

 หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๑๒๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔        ๗๑  
          เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  
 หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว (ท) ๑๐๖๓๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔        ๗๕    
         เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์     
๗๗
 หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ ๑๓๕๗
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘    
  
เรื่อง  หารือการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน        
 หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๔๒๑๒ ลงวันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔            ๗๙
         เรือ่ ง  ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีเกีย่ วกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
๘๗
 หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๓๕๗
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕                
เรือ่ ง  การประกาศรายชือ่ นิตบิ คุ คลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘
๙๑
 ตัวอย่างค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานฯ

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์๑
(The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn)

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมนั้นรัฐบาลจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้แก่บุคคลซึ่งกระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์
แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน แต่เนือ่ งจากบุคคลซึง่ กระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ
ศาสนา และประชาชนนัน้ มากขึน้ เป็นลำาดับ คณะรัฐมนตรี ซึง่ มีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาออกแบบ คิดชื่อ และ
ยกร่างกฎหมายสร้างเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่ รวม ๑๓ ท่าน โดยมีรฐั มนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
(นายมีชัย ฤชุพันธ์) เป็นประธานกรรมการ มีราชเลขาธิการ เลขาธิการพระราชวัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการรัฐสภา เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ อธิบดีกรมศิลปากร
เป็นกรรมการ และมีผู้อำานวยการกองประกาศิต๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่ขนึ้ เมือ่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นามว่า “เครอื่ งราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์” สำาหรับพระราชทานเป็นบำาเหน็จความดีความชอบแก่บุคคล
ที่ทำาประโยชน์ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานแห่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และทรงไว้ซึ่งพระราชอำานาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้
และได้ มี ก ารตรา “พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เ รกคุ ณ าภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ ” ขึ้น
เครื่องราชอิสริยาภรณไทย พ.ศ.๒๕๓๕ หนา ๑๙๙ - ๒๐๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒
ปจจุบัน คือ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑

๒

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ลำาดับชั้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แบ่งออกเป็น ๗ ชั้น แต่ละลำาดับชั้น
มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณากรณ์ ป.ภ.
Knight Grand Cross (First Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
Knight Commander (Second Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
Commander (Third Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
Companion (Fourth Class) of the Most Admirable order of the Direkgunabhorn.
ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
Member (Fifth Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ร.ท.ภ.
The Gold Medal (Sixth Class) of the Direkgunabhorn.
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ร.ง.ภ.
The Silver Medal (Seventh Class) of the Direkgunabhorn.

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๓

ลักษณะและการประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
มีอักษรย่อว่า ป.ภ. มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับที่ ๑๒ จาก ๓๖ ลำาดับ ประกอบด้วยดวงตรา ดารา
และสายสะพาย สำาหรับสตรีนั้นดวงตรา ดารา และสายสะพาย จะมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานแก่บุรุษ
ทุกประการ แต่จะมีขนาดย่อมกว่า โดยมีลักษณะ ดังนี้

ดวงตรา
ด้านหน้า
ด้านหลัง

ดารา

มีลกั ษณะมีรปู ครุฑพ่าห์สที องอยูใ่ นวงกลม พืน้ ลงยาสีแดง ขอบ
เป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ และมีเปลวรัศมีทอง
แทรกตามระหว่าง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี
เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ลงยาสีขาว
ประดับห้อยกับสายสะพาย ขนาดกว้าง ๑๐ เซ็นติเมตร สีเขียว
ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาว และสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นทั้งสอง
ข้าง สำาหรับสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
มีลักษณะเหมือนดวงตรา แต่เบื้องบนมีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทองขอบเป็นสร่งทอง
รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ มีรศั มีทองแทรกตามระหว่าง ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา
ใช้สำาหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ป.ภ.ประดับรวมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ
(ขอเฝาเต็มยศ)
ดวงตรา ป.ภ.
หอยกับสายสะพาย สะพายบาขวาเฉียงลงทางซาย
ดารา ป.ภ.
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซายใตชายปกกระเปา
เหรียญราชอิสริยาภรณ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซายเหนือกระเปา
ป.ภ.ประดับรวมกับเหรียญราชอิสริยาภรณชุดไทยบรมพิมาน
(ขอเฝาเต็มยศ)

ดวงตรา ป.ภ.
หอยกับสายสะพาย สะพายบาขวาเฉียงลงทางซาย
ดารา ป.ภ.
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย
เหรียญราชอิสริยาภรณ หอยกับแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอประดับ
ที่หนาบาเสื้อเบื้องซาย

๔

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
มีอักษรย่อว่า ท.ภ. มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับที่ ๑๗ จาก ๓๖ ลำาดับประกอบด้วยดวงตรา ดารา
และแพรแถบ สำาหรับสตรีนั้นดวงตราและดารา จะมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานแก่บุรุษทุกประการ
แต่จะมีขนาดย่อมกว่า โดยมีลักษณะ ดังนี้

ดวงตรา
ด้านหน้า มีรปู ครุฑพ่าห์สที องอยูใ่ นวงกลม พืน้ ลงยาสีแดง ขอบเป็น
สร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ และมีเปลวรัศมีทอง
แทรกตามระหว่าง
ด้านหลัง เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ลงยา
สีขาว เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทอง มีรัศมี ห้อยกับ
แพรแถบขนาดกว้าง ๔ เซ็นติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด
มี ริ้ ว สี ข าวและสี เ หลื อ งขนาดเล็ ก ควบคั่ น ทั้ ง สองข้ า ง
ใช้สวมคอ
ดารา
มีลกั ษณะเหมือนอย่างดวงตรา แต่เบือ้ งบนมีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทอง ขอบเป็นสร่งเงิน
รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ มีรศั มีทองแทรกตามระหว่าง ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา
ใช้สำาหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ท.ภ.ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
(ขอเฝาเต็มยศ)
ดวงตรา ท.ภ.

ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่าง
ตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
ดารา ท.ภ.
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย
ท.ภ.ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ชุดไทยอัมรินทร์
(ขอเฝาเต็มยศ)
ดวงตรา ท.ภ.

ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
ดารา ท.ภ.
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
มีอักษรย่อว่า ต.ภ. มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับที่ ๒๕ จาก ๓๖ ลำาดับ

ดวงตรา
ด้านหน้า
ด้านหลัง

มีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน
รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง
เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ลงยาสีขาว
เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๔
เซ็นติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็ก
ควบคั่นทั้งสองข้าง ใช้สวมคอ
ต.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
(ขอเฝาเต็มยศ)
ดวงตรา ต.ภ.

ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก
ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเปา

ต.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ชุดไทยอมรินทร์ (เต็มยศ)
ดวงตรา ต.ภ.
เหรียญราชอิสริยาภรณ์

ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมงปอ
ประดับในระดับตำ่ากว่าดวงตรา ต.ภ. เยื้องไปทางซ้าย

๕

๖

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
มีอักษรย่อว่า จ.ภ. มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับที่ ๓๐ จาก ๓๖ ลำาดับ

ดวงตรา
ด้านหน้า
ด้านหลัง

มีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน
รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง
เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ลงยาสีขาว เบื้องบน
มีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๓ เซ็นติเมตร
สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง
มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ
จ.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
(ขอเฝาเต็มยศ)
ดวงตรา จ.ภ.

ห้อยแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเปา
ร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ

จ.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ชุดไทยอมรินทร์ (เต็มยศ)
ดวงตรา จ.ภ.

ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมงปอ
ประดับในระดับตำ่ากว่าดวงตรา จ.ภ. เยื้องไปทางซ้าย

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
มีอักษรย่อว่า บ.ภ. มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับที่ ๓๕ จาก ๓๖ ลำาดับประกอบด้วย

ดวงตรา
ด้านหน้า
ด้านหลัง

มีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน
รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง
เป็นดุมสีทอง มีอกั ษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ลงยาสีขาว
เบือ้ งบน มีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี ห้อยกับแพรแถบ ขนาดกว้าง
๓ เซ็นติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็ก
ควบคั่นทั้งสองข้าง
บ.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
(ขอเฝาเต็มยศ)
ดวงตรา บ.ภ. ห้อยแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเปา
ร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ

บ.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ชุดไทยจิตรลดา (เต็มยศ)
ดวงตรา บ.ภ.

ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมงปอ
ประดับในระดับตำ่ากว่าดวงตรา บ.ภ. เยื้องไปทางซ้าย

๗

๘

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
มีอักษรย่อว่า ร.ท.ภ. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำาดับเกียรติ อยู่ในลำาดับที่ ๖ ในหมู่เหรียญ
บำาเหน็จในราชการ ประกอบด้วย

ดวงตรา
เป็นเหรียญรูปกลมสีทอง ด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วย
กระจังกลีบบัวแปดกลีบ เบื้องบนมีพระมหามงกุฎ มีรัศมีและอุณาโลม ห้อยกับ
แพรแถบขนาดกว้าง ๓ เซ็นติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาวและสีเหลือง
ขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง ด้านหลังมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.”

ร.ท.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
(ขอเฝาเต็มยศ)
ดวงตรา ร.ท.ภ. ห้อยแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเปา
ร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ

ร.ท.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ชุดไทยจิตรลดา (เต็มยศ)
ดวงตรา ร.ท.ภ.
เหรียญราชอิสริยาภรณ์

ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมงปอประดับในระดับ
ตำ่ากว่าดวงตรา ร.ท.ภ. เยื้องไปทางซ้าย

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
มีอักษรย่อว่า ร.ง.ภ. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับ
ที่ ๙ ในหมู่เหรียญบำาเหน็จในราชการประกอบด้วย

ดวงตรา
เป็นเหรียญรูปกลมสีเงิน ด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วย
กระจังกลีบบัวแปดกลีบ เบือ้ งบนมีพระมหามงกุฎ มีรศั มีและอุนาโลม ห้อยกับแพรแถบ
ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่น
ทั้งสองข้าง ด้านหลังมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
ร.ง.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
(ขอเฝาเต็มยศ)
ดวงตรา ร.ง.ภ. ห้อยแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเปา
ร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ

ร.ง.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ชุดไทยจิตรลดา (เต็มยศ)
ดวงตรา ร.ท.ภ.

ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมงปอประดับในระดับ
ตำ่ากว่าดวงตรา ร.ง.ภ. เยื้องไปทางซ้าย

๙

๑๐ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เครื่องหมายดุมเสื้อและเครื่องหมายแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ลักษณะของเครื่องหมายแพรแถบและเครื่องหมายดุมเสื้อ มีขนาด ๑.๓ เซนติเมตร กำาหนดให้มี
ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ จนถึงชั้นที่ ๕ ดังนี้
ชั้นที่ ๑ เป็นรูปพระครุฑพ่าห์ลงยา อยู่ในดอกประจำายามสีทอง
ชั้นที่ ๒ เป็นรูปพระครุฑพ่าห์ลงยา อยู่ในวงกลมพื้นลงยาสีนำ้าเงิน
ชั้นที่ ๓ เป็นรูปพระครุฑพ่าห์ลงยา ไม่มีพื้น
ชั้นที่ ๔ เป็นรูปพระครุฑพ่าห์ทอง ไม่มีพื้น
ชั้นที่ ๕ เป็นรูปพระครุฑพ่าห์เงิน ไม่มีพื้น

การประดับ
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ สำาหรับแต่งชุดสากลและชุดไทย

การพระราชทาน และการส่งคืน / การเรียกคืน
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ จะได้ประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา สำาหรับผู้ซึ่ง
ได้รับพระราชทานตั้งแต่ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ขึ้นไป ให้มีประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธย
และประทับพระราชลัญจกร เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น
ผู้รับพระราชทานต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง ถ้าผู้รับพระราชทานส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ
ผู้รับพระราชทานจะต้องชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ตามที่ทางราชการกำาหนด และเมื่อผู้ได้รับ
พระราชทานวายชนม์ให้ทายาทเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เฉพาะชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ โดยให้ส่งคืนหรือชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่หน่วยราชการต้นสังกัด หรือที่สำานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล ซึ่งทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓
ให้ปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายทุก ๓ ปี

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๑๑

๑๒ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
๑. ชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มี ๗ ชั้นตรา ดังนี้
ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
(ป.ภ.)
ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
(ท.ภ.)
ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
(ต.ภ.)
ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
(บ.ภ.)
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
๒. กระบวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มีกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ กฎหมายกำาหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๘ ดังนั้น
กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ จึงมีกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔
(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘
(๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
(๔) ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพย์สนิ และการแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลัน่ กรองคุณสมบัติ
ของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ.๒๕๓๘
(๕) ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้นำานิติบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งกระทำาความดี
ความชอบกรณีผลงานในการผลักดันให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
(๖) ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดรายชื่อนิติบุคคลที่ส่วนราชการรับรองผลงาน
ของผูก้ ระทำาความดีความชอบต่อนิตบิ คุ คลนัน้ ๆ ได้ และรายชือ่ นิตบิ คุ คลทีส่ ามารถออกหนังสือรับรองแสดง

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๑๓

รายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง และหน่วยงานที่เสนอ
ขอพระราชทานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘
(๗) หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๗/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่
ประเทศ ศาสนา และประชาชน ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำาปี
(๘) หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๑๒๐๕ ลงวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์
(๙) หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว(ท) ๑๐๖๓๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(๑๐) หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ ๑๓๕๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๔๘ เรื่อง หารือการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน
(๑๑) หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๔๒๑๒ ลงวันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เรื่อง ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(๑๒) หนั ง สื อ สำ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๓๕๗ ลงวั น ที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประกาศรายชื่อนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘
๓. หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และแนวทางในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอันเป็นทีส่ รรเสริญยิง่
ดิเรกคุณาภรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘
๓.๑ ลักษณะการกระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
จำาแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๓.๑.๑ การกระทำาความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน มีลักษณะ ดังนี้
(๑) มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือ
(๒) เป็นการกระทำาที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกปองชีวิตหรือทรัพย์สินอันเป็น
ประโยชน์ ต่อสังคม หรือประเทศ
(๓) เป็นผู้นำานิติบุคคลใดคนหนึ่งหรือหลายคน เช่น ประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ หรือที่ปรึกษาของนิติบุคคล ซึ่งได้กระทำาความดีความชอบโดยเป็นผู้มีบทบาทหรือ

๑๔ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ส่วนสำาคัญในการสนับสนุน หรือผลักดันให้นิติบุคคลบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ประโยชน์อาจพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผนู้ าำ นิตบิ คุ คล
ดังกล่าวได้ กรณีนี้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์จะต้องมีหนังสือรับรอง และสามารถพิสูจน์
ให้เห็นว่าผลงานความดีความชอบที่นำามาเสนอขอพระราชทาน หากมิใช่เพราะบุคคลผู้นั้นแล้ว การบริจาค
ดังกล่าวจะเป็นไปไม่ได้และทีป่ ระชุมใหญ่ของนิตบิ คุ คลหรือกรรมการบริหารนิตบิ คุ คลนัน้ มีมติเห็นควรเสนอ
ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผนู้ าำ นิตบิ คุ คลดังกล่าว ทัง้ นีจ้ ะต้องมีหนังสือรับรองหรือรายงาน
การประชุมของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้นประกอบการพิจารณาด้วย
(๔) เป็นผูน้ าำ คณะบุคคลจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจ และมีรายได้หรือทรัพย์สนิ บริจาค
เพือ่ สาธารณประโยชน์ โดยต้องมีหลักฐานยืนยันว่า ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ขอพระราชทานนัน้ เป็นบุคคลสำาคัญ
ที่สุด ในการจัดหาและรวบรวมทรัพย์สินด้วยความวิริยะ อุตสาหะสุจริต และปราศจากข้อครหาใด ๆ
จนเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมบริจาคให้เป็นผู้นำาและสมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
๓.๑.๒ การกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
(๑) เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพื่อการศาสนา การศึกษา
การสาธารณสุข การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรือความมั่นคงของชาติ
(๒) ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคต้องเป็นของผูบ้ ริจาคหรือผูบ้ ริจาคมีสทิ ธิบริจาคได้ในนามของตน
๓.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เริ่มขอพระราชทานชั้นตราใด
และขอได้สูงสุดถึงชั้นตราใด
๓.๒.๑ กรณีการกระทำาความดีความชอบที่เป็นผลงาน
การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ดเิ รกคุณาภรณ์ให้เริม่ ต้นขอจากชัน้ ที่ ๗
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตราตามลำาดับจนถึงชั้นที่ ๑
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ เว้นแต่พระราชกฤษฎีกาจะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
สำาหรับการเสนอขอพระราชทาน เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ ใดให้แก่ผนู้ าำ นิตบิ คุ คลหรือ
คณะบุคคลซึง่ กระทำาความดีความชอบ ให้พจิ ารณาตามจำานวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาค โดยการ
เสนอขอแต่ละชั้นตราต้องมีรายการบริจาคทรัพย์สินไม่ตำ่ากว่า ๓ เท่าของการบริจาคทรัพย์สิน
๓.๒.๒ กรณีการกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สิน
(๑) การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ดเิ รกคุณาภรณ์ให้แก่ผบู้ ริจาคทรัพย์สนิ
เป็นไปตามมูลค่าของทรัพย์สิน ดังนี้

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๑๕

ชั้น
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทาน
มูลค่าทรัพย์สิน
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
(๒) การคำานวณมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคใช้หลักเกณฑ์การคำานวณมูลค่าของทรัพย์สิน
ที่บริจาค ดังนี้
 การบริจาคที่ดิน ให้ถือตามราคาที่เจ้าพนักงานรับรองตามราคาประเมินทุนทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่รับบริจาค
 การบริจาคเงินตราต่างประเทศ ให้คาำ นวณเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ เวลา
และสถานที่ที่รับบริจาค
 การบริจาคทรัพย์สินอื่นนอกจากข้างต้นและเงินตรา ให้ถือตามราคาตลาดของ
ทรัพย์สินนั้น ในขณะที่รับบริจาค
(๓) การบริจาคทรัพย์ทมี่ ผี รู้ ว่ มบริจาคหลายคน ให้แสดงรายละเอียดด้วยว่า ผูบ้ ริจาคแต่ละคน
ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่าใด ในกรณีที่มิได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวไว้ให้ถือว่า ผู้บริจาคแต่ละคน
ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่า ๆ กัน
(๔) กรณีผลงานการกระทำาความดีความชอบโดยการบริจาคทรัพย์สินที่กระทำาในนาม
นิตบิ คุ คล เกิดจากการสนับสนุนหรือการผลักดันของผูน้ าำ นิตบิ คุ คลมากกว่า ๑ คน และผลงานการกระทำานัน้
ดีเด่นเป็นประโยชน์ยงิ่ แก่ราชการชัดเจนไม่แตกต่างกันให้ถอื ว่า แต่ละคนมีผลงานเท่ากันและแต่ละคนเสนอขอ
ได้ในสัดส่วนของทรัพย์สินที่เท่ากัน ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์เป็นผู้พิจารณา
เสนอขอพระราชทาน สรุปแยกผลงานของแต่ละคนให้ชัดเจนตามมาตรา ๑๐ (๑) ของพระราชกฤษฎีกาฯ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามสัดส่วนของเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ตามข้อ ๓.๒.๑
๓.๒.๓ แนวทางในการพิจารณาการกระทำาความดีความชอบ เพื่อเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(๑) ไม่จำากัดเฉพาะกลุ่มหรือพวก หรือหมู่คณะ
(๒) ไม่เกิดประโยชน์กับตนเองอย่างเห็นได้ชัด
(๓) ไม่มีลักษณะเป็นเชิงการค้า ธุรกิจ หรือได้รับผลตอบแทนจากผลงานนั้น ๆ
(๔) การบริจาคทรัพย์สนิ เพือ่ การศาสนา สถานประกอบการศาสนกิจต้องแสดงหลักฐาน
ประกอบว่านำาทรัพย์สินไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะอย่างใด

๑๖ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

(๕) ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคให้แก่ราชการจะนำามาใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผนู้ าำ นิตบิ คุ คลหรือคณะบุคคลนัน้ ต้องเป็นทรัพย์สนิ ทีเ่ ห็นได้วา่ สามารถนำาไปใช้
เป็นประโยชน์แก่สาธารณะได้ หากทรัพย์สินที่บริจาคไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะหรือเป็นภาระ
แก่ทางราชการ ห้ามมิให้สว่ นราชการหรือหน่วยงานใด ๆ นำารายการบริจาคดังกล่าวมาใช้ประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๖) การกระทำาความดีความชอบในกรณีบริจาคทรัพย์สนิ นิตบิ คุ คลหรือผูน้ าำ นิตบิ คุ คลนัน้
ต้องไม่ได้รับประโยชน์โดยชัดแจ้ง ทั้งในทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวเนื่องจากการบริจาคทรัพย์สินนั้น เว้นแต่
ประโยชน์ของผู้นำานิติบุคคลในด้านสังคม ไม่ถือว่าเป็นข้อจำากัดในการพิจารณา
(๗) ทรัพย์สินที่นิติบุคคลบริจาคให้แก่ราชการ ในกรณีที่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริจาคตามกฎหมาย ให้ผู้บริจาคเป็นผู้รับภาระในส่วนนี้ หากผู้รับบริจาคเป็นผู้รับภาระ
ในส่วนนี้แล้ว จะนำารายการนั้นมาใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานไม่ได้
(๘) กรณีนติ บิ คุ คลทีเ่ ป็นผูบ้ ริจาคถูกกล่าวหาว่าหลบเลีย่ งการชำาระภาษี หรือดำาเนินกิจการ
ทีผ่ ดิ กฎหมาย ส่วนราชการหรือหน่วยงานทีพ่ จิ ารณาเสนอขอพระราชทานจะรอการพิจารณาขอพระราชทาน
สำาหรับผู้นำานิติบุคคลนั้นไว้ก่อนก็ได้ และกรณีผู้นำานิติบุคคลอยู่ระหว่างถูกดำาเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยง
ชำาระภาษี หรือดำาเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานเสนอขอพระราชทานให้แก่
ผู้นำานิติบุคคลดังกล่าว
๓.๓ คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
คุณสมบัตขิ องบุคคลทีพ่ งึ ได้รบั การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ฯ
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ คือ
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) ไม่เคยต้องโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาำ คุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิด
ที่ได้กระทำาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯตามกฎหมายนี้ หรือตามกฎหมายอื่น
เว้นแต่ เป็นการต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
๓.๔ กรณีการกระทำาความดีความชอบให้แก่นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
การกระทำาความดีความชอบ กรณีผลงานที่กระทำาการบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิ
หรือนิตบิ คุ คล ทีม่ ใิ ช่สว่ นราชการ ต้องกระทำาความดีความชอบให้แก่นติ บิ คุ คลทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการ อันเป็นสาธารณประโยชน์ที่จะนำามาใช้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ จะต้องเป็น
มูลนิธหิ รือนิตบิ คุ คล ทีส่ าำ นักนายกรัฐมนตรีประกาศกำาหนดชือ่ ในราชกิจจานุเบกษา ทัง้ นี้ มูลนิธหิ รือนิตบิ คุ คล
ดังกล่าวจะเป็นผูอ้ อกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สนิ (ตามแบบหนังสือรับรองทีส่ าำ นักนายก
รัฐมนตรีกำาหนด) แล้วส่งเรื่องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกลั่นกรองและพิจารณาเสนอขอ

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๑๗

พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อไป ซึง่ ปจจุบนั ส�านักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศชือ่ มูลนิธแิ ล้ว
รวม ๔๐ แห่ง ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๑) มูลนิธิราชสุดา
๒) มูลนิธิอานันทมหิดล
๓) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๔) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
๕) มูลนิธิพระดาบส
๖) มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
๗) มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
๘) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
ร�าไพพรรณี
๙) มูลนิธิจุฬาภรณ์
๑๐) มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๑) มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง
๑๒) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
๑๓) มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๔) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๕) ศิริราชมูลนิธิ
๑๖) มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
๑๗) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
๑๘) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
๑๙) มูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ
๒๐) มูลนิธิรามาธิบดี
๒๑) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
๒๒) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒๓) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒๔) มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
๒๕) มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
๒๖) มูลนิธิชัยพัฒนา
๒๗) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

๑๘ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๒๘) มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๙) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓๐) มูลนิธิช่วยคนปญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓๑) มูลนิธสิ ง่ เสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
๓๒) มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๓๓) มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง)
๓๔) มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
๓๕) มูลนิธิขาเทียม
๓๖) สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๓๗) มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓๘) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๓๙) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๔๐) มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๔. การออกหนังสือรับรองการกระทำาความดีความชอบเพือ่ เสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
โดยที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเรื่องสำาคัญ และมีระยะเวลาดำาเนินการ
ล่วงหน้าได้โดยไม่เร่งด่วน สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำาปี จึงได้มีหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๗/ว ๒๗๖ ลงวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘ กำาชับให้หัวหน้าส่วนราชการตามที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ให้มีอำานาจ
ลงนามในหนังสือรับรองและรายการบริจาคทรัพย์สิน หรือรับรองผลงานการกระทำาความดีความชอบ
เป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง โดยไม่มอบอำานาจให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
๔.๑ กรณีการกระทำาความดีความชอบที่เป็นผลงาน
๔.๑.๑ การกระทำาความดีความชอบที่เป็นผลงานตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า
กองสำาหรับส่วนราชการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าหัวหน้าฝ่ายสำาหรับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือผูด้ าำ รงตำาแหน่งไม่ตาำ่ กว่าผูอ้ าำ นวยการกองสำาหรับสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรองผลงาน โดยต้องระบุผลงาน การปฏิบัติงาน และระยะเวลาปฏิบัติ
ในหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๑๙

๔.๑.๒ การรับรองผลงานการกระทำาความดีความชอบที่เป็นผลงานให้แก่ผู้นำาของนิติบุคคล
หรื อ คณะบุ ค คล ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองผลงาน และให้ผู้นำาของนิติบุคคลที่ได้รับการพิจารณาขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำานาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมลงนาม
พร้อมประทับตราของนิติบุคคลหรือให้ผู้นำาของคณะบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมลงนามด้วยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานที่สำานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำาหนด และต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
นิติบุคคลนั้น เห็นควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องมี
หนังสือรับรองหรือรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือของคณะกรรมการบริหาร
นิติบุคคลนั้นประกอบการพิจารณาด้วย
๔.๒ กรณีบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
๔.๒.๑ การลงลายมือชื่อรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินจำาแนกตามหน่วยงาน
ที่ได้รับประโยชน์ ดังนี้
ลำาดับ
๑.
๒.

๓.

๔.

หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์
จากการบริจาคทรัพย์สิน
หน่วยงานราชการส่วนกลาง

ผู้มีอำานาจลงนาม
ไม่เกิน ๕ แสนบาท
เกิน ๕ แสนบาท
อธิบดี หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
๑. หัวหน้าส่วนราชการประจำา ๑. หัวหน้าส่วนราชการ
อำาเภอ และ
ประจำาจังหวัด และ
๒. นายอำาเภอแห่งท้องที่ ที่มี ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด
การบริจาค
แห่งท้องที่ที่มีการ
บริจาค
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัด อบต.
ยกเว้น
เทศบาล เมืองพัทยา
ปลัดเมืองพัทยา
กรณีบริจาคให้แก่
(ข) องค์การบริหารส่วนตำาบล หรือ แล้วแต่กรณีแห่งท้องที่
อบต. ให้นายอำาเภอ
องค์การปกครองท้องถิ่นอื่น
ที่มีการบริจาค
แห่งท้องที่ ที่มีการ
กรุงเทพมหานคร

บริจาคลงนาม
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๒๐ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ลำาดับ
๕.

หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์
จากการบริจาคทรัพย์สิน

ผู้มีอำานาจลงนาม
ไม่เกิน ๕ แสนบาท
เกิน ๕ แสนบาท

๗.

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
ผู้ว่าการ ผู้อำานวยการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งที่มีชื่อเรียก
หน่วยงานอื่นของรัฐ
อย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้ว่าการหรือผู้อำานวยการ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เลขาธิการ ผู้ว่าการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเทียบเท่าเลขาธิการ ผู้ว่าการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี

๘.

สภากาชาดไทย

๙

นิติบุคคลที่สำานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศกำาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา

๖.

เลขาธิการสภากาชาดไทย
ผู้แทนนิติบุคคลนั้นและเหรัญญิก หรือ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน

๔.๒.๒ ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินเพื่อการศาสนา
ลำาดับ เขตพื้นที่บริจาค

ผู้มีอำานาจลงนาม
ไม่เกิน ๕ แสนบาท
เกิน ๕ แสนบาท

หมายเหตุ

หน่วยรับบริจาค
๑.ผูอ้ าำ นวยการ
สำานักงานพระพุทธ ต้องแสดงหลักฐาน
ประกอบว่าได้นำา
ศาสนาจังหวัด
ทรัพย์สินไปใช้
และ
๒. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด และก่อให้เกิด
แห่งท้องทีท่ ม่ี กี าร ประโยชน์แก่
สาธารณะอย่างใด
บริจาค
๑.ผู้แทนผูอ้ าำ นวยการสำานักงาน ๑. ผู้อำานวยการ
๒. การบริจาค
ทรัพย์สินให้แก่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำานักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
ผู้รับในเขต
และ
กรุงเทพมหานคร ๒.ผู้อำานวยการเขตแห่งท้องที่
ที่มีการบริจาค
หมายเหตุ : เป็นไปตามแนวทางหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ ๑๓๕๗
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง หารือการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการ
การบริจาคทรัพย์สิน
๑.

การบริจาค
๑. ผูอ้ าำ นวยการสำานักงาน
ทรัพย์สินให้แก่
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ผู้รับในเขตจังหวัด
และ
๒. นายอำาเภอแห่งท้องที่ที่มี
การบริจาค

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๒๑

๔.๒.๓ การบริ จ าคทรั พ ย์ สิ น ที่ มิ ไ ด้ ก ระทำ า ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน แต่ เ ป็ น การกระทำ า
เพื่อสาธารณประโยชน์
การกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มิได้
กระทำาให้แก่หน่วยงาน สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สนิ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ต่อไปนี้
ลำาดับ เขตพื้นที่บริจาค
๑. การบริจาค
ทรัพย์สิน ให้แก่
ผู้รับในเขตจังหวัด
๒. การบริจาค
ทรัพย์สิน ให้แก่
ผู้รับในเขต
กรุงเทพมหานคร

ผู้มีอำานาจลงนาม
ไม่เกิน ๕ แสนบาท
เกิน ๕ แสนบาท
๑. หัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอ 1. หัวหน้าส่วนราชการประจำา
ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
จังหวัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
และ
และ
๒. นายอำาเภอท้องที่ที่มีการบริจาค
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่ง
ท้องที่ ที่มีการบริจาค
๑. อธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
๑. ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
มากที่สุด
และมีฐานะเป็นกรม
และ
ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
๒. ผู้อำานวยการเขตแห่งท้องที่มี
การบริจาค

๔.๒.๔ กรณีการรับรองผลงานความดีความชอบของผู้นำานิติบุคคลที่ได้บริจาคทรัพย์สิน
ในนามนิติบุคคล
การรับรองผลงานความดีความชอบที่ผู้นำานิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้บริจาค
ทรัพย์สินในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคลให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๑๗ โดยใช้ แ บบหนั ง สื อ รั บ รองตามที่ สำ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กำ า หนด ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นที่ กำ า หนด
ให้ผู้ขอพระราชทานเป็นผู้ลงนาม ให้ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งมีอำานาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนาม
พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคลนั้น
๔.๒.๕ กรณีการกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินในต่างประเทศ
การกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินที่กระทำาในต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต หรือกงสุลไทย เป็นผูม้ อี าำ นาจลงลายมือชือ่ ในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สนิ

๒๒ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๕. หนวยงานที่เสนอขอพระราชทานและคณะกรรมการพิจารณา และ ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
ความประพฤติ การกระท�าความดีความชอบและความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณา
เสนอขอพระราชทาน
๕.๑ หนวยงานใดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แกผู้กระท�า
ความดีความชอบ
หน่วยงานที่พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้กระท�าความดี
ความชอบ เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้
การกระท�าความดีความชอบ

หนวยงานพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

(๑) การกระท�าความดีความชอบให้แก่ราชการ
(๑) ราชการส่วนกลาง หน่วยงานอิสระตาม
ส่วนกลาง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ
กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล
ที่เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๒) จังหวัดทีต่ ั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคหรือ
(๒) การกระท�าความดีความชอบให้แก่ราชการ
ส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
(๓) การกระท�าความดีความชอบให้แก่
(๓) สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
(๔) การกระท�าความดีความชอบให้แก่นิติบุคคล (๔) ส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้อง
ที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อที่ส�านักนายกรัฐมนตรี
มากที่สุดในการกระท�าความดีความชอบนั้น
ก�าหนดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อนึ่ง กรณีการกระท�าความดีความชอบให้แก่หลายหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์
จากผลงานความดีความชอบมากที่สุด หรือหน่วยงานที่ได้รับบริจาคมากที่สุดแล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณา
เสนอขอพระราชทาน
๕.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
ความประพฤติ การกระท�าความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับ
การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ
หน่วยงานที่พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท�าความดีความชอบ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระท�าความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคล

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๒๓

ที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน โดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีได้ก�าหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการไว้ ดังนี้
สวนราชการ/หนวยงาน
ระดับกรม
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน
ของรัฐ
สภากาชาดไทย

•
•
•
•
•

ระดับจังหวัด

•

ระดับกระทรวง

•

ประธาน
กรรมการ
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ • ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีไ่ ม่ตา�่ กว่า
ระดับ ๗ (ข้าราชการระดับช�านาญการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หรืออาวุโสขึ้นไป) หรือพนักงาน
อธิการบดี
รัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าฝาย
ปลัดกรุงเทพมหานคร
• ให้ ก รรมการคนหนึ่ ง ท� า หน้ า ที่
เลขาธิการสภากาชาดไทย
เลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
• หัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัด
หรือข้าราชการไม่ต�่ากว่าระดับ ๗
• ให้ ก รรมการคนหนึ่ ง ท� า หน้ า ที่
เลขานุการ
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี หรือ • ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ไม่ตา�่ กว่า
ปลัดกระทรวง หรือ ปลัดทบวง
ระดั บ ๘ (ข้ า ราชการระดั บ
ช�านาญการพิเศษขึ้นไป)
• ให้ ก รรมการคนหนึ่ ง ท� า หน้ า ที่
เลขานุการ

๖. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แกบุคคลบางประเภท
๖.๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก
ชาวตางประเทศ
๖.๑.๑ เป็นการขอให้แก่ชาวต่างประเทศที่มิใช่ข้าราชการของต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การต่างประเทศ หรือลูกจ้างของรัฐบาลไทยตามคราวแห่งความชอบ
๖.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมที่ได้รับ
ประโยชน์หรือที่เกี่ยวข้องมากที่สุด เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
๖.๑.๓ แจ้งกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตราที่จะเสนอขอ
พระราชทาน (บ.ภ. - ต.ภ.)
๖.๑.๔ กรณีมีความจ�าเป็นต้องทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศที่ชาวต่างประเทศนั้นถือสัญชาติ
ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศนั้น หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ

๒๔ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศนั้น หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่เสนอขอพระราชทาน แจ้งผลการพิจารณาไปยัง
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำาเนินการเสนอขอพระราชทาน
๖.๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่
นักกีฬา บุคลากรโรงเรียนเอกชน บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ได้รับรางวัล หรือการยกย่องระดับชาติ
การขอพระราชทานให้แก่ นักกีฬา บุคลากรโรงเรียนเอกชน บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่กำาหนดไว้ในบัญชีที่ ๓ บัญชีที่ ๔ บัญชีที่ ๕ หรือบัญชีที่ ๖ ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ แล้วแต่กรณี โดยเสนอ
ขอพระราชทานประจำาปี
๖.๓ การขอพระราชทานให้แก่ผู้วายชนม์
๖.๓.๑ เสนอขอพระราชทานเฉพาะกรณีที่ผู้วายชนม์ได้เคยกระทำาความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการเสนอขอพระราชทานตามคราว
แห่งความชอบ
๖.๓.๒ กระทรวง ทบวง กรม หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเป็ น กรม
กรุงเทพมหานคร หรือสภากาชาดไทยที่ได้รับประโยชน์ หรือที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากการกระทำาความดี
ความชอบของผู้วายชนม์แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอขอพระราชทาน
๖.๓.๓ ให้หน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทานส่งเอกสารและหลักฐานไปยัง
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๒๕

๒๖ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
กระทรวงมหาดไทยจะดำาเนินการแจ้งส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ ดำาเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่
ดิเรกคุณาภรณ์ ตามขั้นตอน ดังนี้

ส่วนราชการระดับกรม / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

๑. แจ้งหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง สำารวจบุคคลทีก่ ระทำาความดีความชอบ (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
แจ้งหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วย)
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
๓. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

จังหวัด

๑. แจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ดำาเนินการสำารวจบุคคลที่กระทำาความดี
ความชอบ กรณีที่มีส่วนราชการได้รับประโยชน์หลายหน่วยงาน ให้ส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด
เป็นผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยให้สำานักงานจังหวัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
๓. ให้ส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สมควรเสนอ
ขอพระราชทานให้ แล้วจัดส่งไปยังกระทรวงต้นสังกัด
๔. กรณีที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับประโยชน์มากที่สุด ให้สำานักงานจังหวัด
เป็นหน่วยงานรวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องของบุคคลทีส่ มควรเสนอขอพระราชทานให้ และจัดส่งให้กระทรวง
มหาดไทย

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๒๗

บัญชีแสดงรายการและจำานวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำาป

รายการเอกสาร

 หนังสือรับรองการกระทำาความดีความชอบ *
- หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร. ๑)
- หนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร. ๒)
 บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทำาความดีความชอบ (นร. ๓)
 บัญชีแสดงจำานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย (นร. ๔)
 บัญชีแสดงจำานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นตำ่ากว่าสายสะพาย (นร. ๕)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 เอกสารที่ใช้ในการประกอบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
(นร.๑) หรือหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สนิ
(นร. ๒)
 หนังสือรับรองความประพฤติผู้ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(จำานวนชุด)
ชั้นสายสะพาย
ชั้นตำ่ากว่า
สายสะพาย
๒
๒
๒
๑

๒
๒
๒
-

-

๑

๑
๒

๑
๒

๒

๒

๒

๒

หมายเหตุ
(๑) ให้ออกหนังสือรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเภทของการกระทำาความดีความชอบ เว้นแต่
กรณีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้นำานิติบุคคล หรือคณะบุคคล จะต้องออกหนังสือรับรอง
แสดงผลงาน (นร.๑) และหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.๒) ทั้งสองฉบับ
(๒) เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องต้องลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องในสำาเนาเอกสารประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานทุกฉบับ

๒๘ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เอกสารที่ใช้ในการประกอบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.๒)
ประเภทการบริจาค
ทรัพย์สิน
๑. กรณีบริจาคเงิน

เอกสารที่ใช้ประกอบการบริจาค
 เอกสารแสดงการบริจาคเงิน หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้คำานวณ

เป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา และสถานที่ที่รับบริจาค
๒. กรณีบริจาควัสดุ
 เอกสารการประเมินราคาวัสดุ สิ่งของ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
สิ่งของ
การบริจาควัสดุก่อสร้าง จะต้องแนบใบประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่
บริจาค (จำาแนกชนิด และจำานวนอย่างละเอียด) โดยสำานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
๓. กรณีบริจาคที่ดิน
 สำาเนาโฉนดและหน้าสารบัญจดทะเบียนโฉนด
 หนังสือประเมินราคาที่ดิน ณ วันที่บริจาค โดยสำานักงานที่ดินจังหวัด
 แผนที่บริเวณที่ดินที่บริจาค โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินบริเวณรอบข้างที่ดินบริจาค, เส้นทางคมนาคม
 ภาพถ่ายที่ดินที่บริจาค
๔. กรณีบริจาค
 เอกสารแสดงการบริจาคทรัพย์สินตาม ข้อ ๑, ๒ หรือ ๓ แล้วแต่กรณี
ทรัพย์สินให้แก่วัด  สำาเนาบัญชีทรัพย์สนิ ของวัด / สถานประกอบศาสนกิจทีแ่ สดงการรับบริจาค
และสถานประกอบ
และการใช้ จ ่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ บ ริ จ าค โดยให้ เ จ้ า อาวาสและผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
ศาสนกิจ
ด้านการเงินลงชื่อรับรอง
๕. กรณีเสนอขอ
 เอกสารแสดงการบริจาคทรัพย์สินตาม ข้อ ๑, ๒ ,๓ หรือ ๔ แล้วแต่กรณี
พระราชทาน ให้แก่  กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้นำานิติบุคคล
ผู้นำานิติบุคคล หรือ
- สำาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และหลักฐานแสดงรายชื่อ /
คณะบุคคล
จำานวนหุ้นส่วนนิติบุคคล
- หนังสือรับรองหรือรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคล
หรือกรรมการบริหารนิติบุคคลที่มีมติเห็นควรเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผนู้ าำ นิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูส้ นับสนุนหรือผลักดัน
ให้เกิดผลงานความดีความชอบที่นำามาเสนอขอพระราชทาน
- หนังสือรับรองว่า ผู้ขอพระราชทานมิได้อยู่ในระหว่างถูกดำาเนินคดี
เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงชำาระภาษี หรือดำาเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย
 กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้นำาคณะบุคคล
- หนังสือรับรองหรือมีหลักฐานยืนยันว่า ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ขอพระราชทาน
นั้นเป็นบุคคลสำาคัญที่สุดในการจัดหา และรวบรวมทรัพย์สินด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะสุจริต และปราศจากข้อครหาใด ๆ จนเป็นที่ยอมรับ
ในหมู่คณะผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมบริจาคให้เป็นผู้นำาและสมควร
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๒๙

แนวทางและประเด็นการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

รายการเอกสาร
ประเด็นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
๑. หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร. ๑)  การจัดทำา นร.๑ ต้องระบุรายละเอียดผลงานทีใ่ ช้ในการ
เสนอขอพระราชทานฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงที่ระบุในเอกสารประกอบการชี้แจงผลงาน
 กรณีเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
บุคคลของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล นอกจากจะต้องจัดทำา
นร.๑ แล้วยังต้องจัดทำา นร.๒ เพิ่มเติมด้วย
 ให้ บุ ค คลของนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้แทนนิติบุคคล
ที่มีอำานาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมลงนามพร้อม
ประทับตราของนิติบุคคล
๒. หนังสือรับรองแสดงรายการบริจาค การจัดทำา นร.๒ ต้องระบุรายละเอียดการบริจาคทรัพย์สนิ
อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง
ทรัพย์สิน (นร. ๒)
ที่ ร ะบุ ใ นเอกสารประกอบการทรั พ ย์ สิ น เช่ น ชื่ อ -สกุ ล
ผูบ้ ริจาค วัน/เดือน/ปีทบ่ี ริจาค รายการและจำานวนทรัพย์สนิ
ที่บริจาค ราคาประเมินทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับบริจาค
เป็นต้น
การจัดทำา นร.๒ ต้องรับรองโดยจำาแนกตามวันทีบ่ ริจาค
ทรัพย์สิน
 การลงนามใน นร.๒ ต้องเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ใน
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ฯ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หัวหน้าส่วนราชการทีม่ อี าำ นาจลงนามใน นร.๒ ต้องลงนาม
รับรองด้วยตนเอง โดยไม่มอบอำานาจให้ผอู้ น่ื ปฏิบตั ริ าชการแทน
กรณีทบี่ ริจาคทรัพย์สนิ ร่วมกันให้จดั ทำา นร.๒ เป็นรายบุคคล
โดยระบุรายละเอียดใน นร.๒ ว่า เป็นการบริจาคทรัพย์สิน
ร่ ว มกั น ของบุ ค คลใดบ้ า ง คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น
รวมเป็นมูลค่าเท่าใด และคิดแยกส่วนเฉพาะของผู้บริจาค
ที่ออก นร.๒ ให้นั้นเป็นมูลค่าเท่าใด
ที่

๓๐ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ที่

รายการเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ

๓. กรณีบริจาคเงิน
 เอกสารแสดงการบริจาคเงิน หาก
เป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศให้ คำ า นวณ
เป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ เวลา และสถานที่ที่รับบริจาค

ประเด็นการตรวจสอบเอกสาร
กรณีที่ผู้บริจาคทรัพย์สินเป็นบุคคลของนิติบุคคลหรือ
คณะบุคคล นอกจากจะต้องจัดทำา นร.๒ แล้วยังต้องจัดทำา
นร.๑ เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย โดยให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้แทนนิติบุคคล
ที่มีอำานาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมลงนามพร้อม
ประทับตราของนิติบุคคล
 ให้แนบสำาเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบสำาคัญรับเงินที่
ลงนาม โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงิน และมีการ
ลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง
 วัน/เดือน/ปี ที่ระบุในสำาเนาเอกสารแสดงการบริจาค
ต้องตรงกับวันที่บริจาคที่ปรากฏใน นร.๒

๔. กรณีบริจาควัสดุสิ่งของ
 เอกสารการประเมินราคาทรัพย์สิน  หนังสือประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคต้องระบุรายการ
ที่บริจาค โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประเภท จำานวน ราคาต่อหน่วยของทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคอย่าง
ละเอียด และมูลค่ารวมของทรัพย์สนิ บริจาคไว้อย่างชัดเจน
 ราคาทีใ่ ช้ประเมินต้องเป็นราคา ณ วันทีบ่ ริจาค
 หน่วยงานที่ประเมินราคาทรัพย์สินต้องเป็นหน่วยงาน
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาค
๕. กรณีบริจาคที่ดิน
 สำาเนาโฉนดทีด่ นิ พร้อมหน้าสารบัญ  รายละเอียดข้อเท็จจริงทีด่ นิ ทีบ่ ริจาคต้องระบุให้ตรงกับ
จดทะเบียนโฉนด
ข้อความทีป่ รากฏใน นร. ๒ อย่างชัดเจน เช่น วันทีบ่ ริจาคใน
 หนังสือประเมินราคาที่ดิน ณ วันที่ นร.๒ ต้องตรงกับวัน/เดือน/ปีที่โอนกรรมสิทธิ์ซึ่งปรากฏใน
บริจาคโดยสำานักงานที่ดินจังหวัด
หน้าสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดิน เนื้อที่ที่ดิน เป็นต้น
 แผนที่แสดงที่ดินที่บริจาค
 สำาเนาโฉนดทีด่ นิ ทีใ่ ช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
 ภาพถ่ายที่ดินที่บริจาค
ต้องชัดเจน โดยเฉพาะหน้าสารบัญจดทะเบียน ซึง่ ระบุวนั ที่
บริจาค จำานวนที่ดินที่บริจาค และผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 หนังสือประเมินราคาทีด่ นิ ต้องระบุวา่ เป็นราคาประเมิน
ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ณ วันที่บริจาค (วันที่โอนกรรมสิทธิ์ตามหน้า
สารบัญจดทะเบียนของโฉนดทีด่ นิ ) ทัง้ นี้ ต้องระบุมลู ค่ารวม
ของที่ดินที่บริจาคอย่างชัดเจน

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ที่

รายการเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ

๖. กรณี บ ริ จ าคทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่ วั ด และ
สถานประกอบศาสนกิจ
 เอกสารแสดงการบริจาคทรัพย์สิน
ตาม ข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี
 สำาเนาบัญชีทรัพย์สินของวัด/สถาน
ประกอบศาสนกิจทีแ่ สดงการรับบริจาค
และการใช้จา่ ยทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคโดยให้
เจ้าอาวาสและผู้รับผิดชอบด้านการเงิน
ลงชื่อรับรอง

๓๑

ประเด็นการตรวจสอบเอกสาร
 กรณีบริจาคที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ต้อง
จัดทำารายละเอียดแผนที่บริเวณที่ดินที่บริจาค โดยระบุ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ บริเวณรอบข้างทีด่ นิ บริจาคและเส้นทาง
การคมนาคมอย่างละเอียดพร้อมรูปถ่ายประกอบ นอกจากนี้
ให้จังหวัดตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดบริจาคเพิ่มเติม
ดังนี้
(๑) ที่ ดิ น ที่ บ ริ จ าคเกิ ด จากการแบ่ ง แยกโฉนดที่ ดิ น
เพื่อการจัดสรรที่ดิน หรือประกอบธุรกิจที่ดินของผู้บริจาค
หรือเกิดจากการแบ่งแยกโฉนดให้แก่กลุ่ม/พรรคพวกของ
ผู้บริจาคหรือไม่
(๒) ก่อนการบริจาคทีด่ นิ ดังกล่าวตกอยูใ่ นภาระจำายอม
ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ กรณีที่มีกฎหมาย
บั ง คั บ ให้ ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นภาระจำ า ยอมให้ เ ป็ น ทาง
สาธารณประโยชน์แล้ว ไม่อาจนำามาเสนอขอพระราชทานได้
(๓) ขอให้ตรวจสอบว่า ผู้บริจาคหรือกลุ่ม/พรรคพวก
ของผู้ บ ริ จ าคได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการบริ จ าคทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
(๔) การบริจาคดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
การคมนาคมแก่สาธารณชนโดยส่วนรวมหรือไม่ อย่างไร
 การบริจาคทรัพย์สนิ อันเป็นประโยชน์แก่ศาสนา ต้อง
แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาว่า สถานประกอบ
ศาสนกิจทีไ่ ด้รบั การบริจาคได้นาำ ทรัพย์สนิ นัน้ ไปใช้ประโยชน์
แก่การศาสนาในเชิงก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะอย่างใด
หรือไม่ หากมิได้นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
มิให้นาำ รายการบริจาคทรัพย์สนิ นัน้ มาใช้ประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานฯ (โดยอาจระบุประโยชน์ของการบริจาค
ทรัพย์สนิ ไว้ใน นร.๒ ด้วยก็ได้)

๓๒ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

รายการเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
๗. กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้นำา
นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
 เอกสารแสดงการบริจาคทรัพย์สิน
ตาม ข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี
 กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่
ผู้นำานิติบุคคล
• สำาเนาหลักฐานการจดทะเบียน
นิติบุคคลและหลักฐานแสดงราย
ชื่อ/จำานวนหุ้นส่วนนิติบุคคล
• หนั ง สื อ รั บ รองหรื อ รายงาน
การประชุ ม ของที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ของนิ ติ บุ ค คลหรื อ กรรมการ
บริ ห ารนิ ติบุค คลที่มีม ติ เ ห็ น ควร
เสนอขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่
ผู้นำานิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน
ห รื อ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ง า น
ความดีความชอบที่นำามาเสนอขอ
พระราชทาน
 กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่
ผู้นำาคณะบุคคล
• หนั ง สื อ รั บ รองหรื อ หลั ก ฐาน
ยืนยันว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขอ
พระราชทานนั้นเป็นบุคคลสำาคัญ
ที่ สุ ด ในการจั ด หาและรวบรวม
ทรัพย์สินด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
สุจริตและปราศจากข้อครหาใด ๆ
จนเป็นที่ยอมรับใน หมู่คณะผู้ร่วม
กิจกรรมและผู้ร่วมบริจาคให้เป็น
ผู้นำาและสมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
ที่

ประเด็นการตรวจสอบเอกสาร

 มติท่ปี ระชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือกรรมการบริหาร
นิตบิ คุ คลกรณีที่เห็นควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้นำานิติบุคคลนั้น เป็นไปโดยชอบตาม
เงื่อนไของค์ประชุมที่กำาหนดไว้ในหลักฐานการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ตรวจสอบจากรายงานการประชุมและหลักฐาน
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลและหลักฐานแสดงรายชือ่ /จำานวน
หุ้นส่วนนิติบุคคล)

 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองหรือหลักฐาน
ยืนยันรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานฯ

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๓๓

รายการเอกสาร
ประเด็นการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
๘. หนังสือรับรองความประพฤติ
 หนั ง สื อ รั บ รองความประพฤติ ต้ อ งระบุ ว่ า ผู้ ข อ
พระราชทานเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ มควรขอพระราชทานฯ
ตามมาตรา ๗ แห่งพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๘
๙. สำาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำาตัว  ข้อมูลบุคคลในสำาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำาตัว
ประชาชน
ประชาชน ของผู้ขอพระราชทานฯ ต้องตรงกับข้อความ
ที่ระบุ นร.๑ หรือ นร.๒
๑๐. อื่นๆ
 ให้จัดทำาเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
จำานวน ๒ ชุด คือ เอกสารต้นฉบับ จำานวน ๑ ชุด และสำาเนา
จำานวน ๑ ชุด (ต้องลงนามรับรองสำาเนาทุกฉบับ) โดยให้
จัดเรียงเอกสารในแต่ละชุดตามลำาดับ ดังนี้
(๑) หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร. ๑)
(๒) หนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน
(นร. ๒)
(๓) เอกสารประกอบการบริจาคทรัพย์สินตามข้อ ๓
ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙
 กรณีทมี่ ลู ค่ารวมของทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคมีมลู ค่าใกล้เคียง
ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอในชั้นตราที่สูงขึ้นอีกหนึ่ง
ชั้นตรา เจ้าหน้าที่ควรแจ้งให้ผู้บริจาคทรัพย์สินทราบและ
ยืนยันว่า ประสงค์ที่จะเสนอขอพระราชทานในชั้นตราเดิม
หรือจะรวบรวมมูลค่าการบริจาคดังกล่าว เพื่อเสนอขอ
พระราชทานในชั้นตราที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป
ที่

๓๔ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

การเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตั้งแต่ชั้นทวีติยาภรณ์ ทุติยดิเรก
คุณาภรณ์ลงมาจนถึงชั้นเหรียญเงิน มีผู้ได้รับพระราชทานเป็นจำานวนมากเหลือวิสัยที่จะจัดให้เข้ารับ
พระราชทานต่อพระหัตถ์ได้ สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จึงได้เชิญเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทพี่ ระราชทานมอบกระทรวง ทบวง กรมเจ้าสังกัด เพือ่ เจ้ากระทรวง ทบวง กรม
จะได้มอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในโอกาสอันควร เช่น ในวันสถาปนากระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ เป็นต้น
การมอบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั พระราชทาน เป็นการมอบสิง่ อันมีเกียรติ เป็นเครือ่ งหมาย
ตอบแทนคุณงามความดีของบุคคลที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน ดังนั้นควรจัดการมอบเป็นพิธีการให้สม
เกียรติยศ
การจัดห้องพิธี
ภายในห้องพิธี ต้องประดิษฐานพระพุทธรูปบนโตะหมู่บูชา ประดิษฐานธงชาติทางด้านขวาของ
พระพุทธรูป และประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทางด้านซ้ายของพระพุทธรูป
ส่วนเก้าอี้ของประธานในพิธี (เจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการซึ่งจะมาเป็น
ผู้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ให้ตั้งเยื้องไปอีกทางหนึ่งของห้อง อย่าให้บังที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์เป็นอันขาด โดยผู้ที่จะเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยืนเข้าแถวตามลำาดับ
การแต่งกาย
ผูท้ าำ หน้าทีม่ อบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์นนั้ ถือได้วา่ เป็นผูท้ าำ หน้าทีผ่ แู้ ทนพระองค์ในการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนั้น ในพิธีจึงต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว ทั้งตัวผู้เป็นประธาน และผู้ที่จะเข้ารับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วิธีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑. เมื่อประธานในพิธีมาถึงและเข้าสู่ห้องพิธี ให้ทุกคนในห้องนั้นยืนตรง (แต่ยังไม่ต้องแสดงความ
เคารพ) ประธานในพิธีเดินตรงไปยังที่บูชา จุดธูปเทียนนมัสการพระรัตนตรัย คำานับธงชาติ และถวายคำานับ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจึงเดินไปยืนอยู่ตรงหน้าที่นั่งที่จัดไว้ ทุกคนที่อยู่
ในห้ อ งพิ ธี ทำ า ความเคารพด้ ว ยวิ ธี ก ้ ม ศี ร ษะลงคำ า นั บ ประธานเคารพตอบแล้ ว จึ ง นั่ ง ลงได้ การมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ผู้เป็นประธานยืนมอบ เว้นไว้แต่ในสถานที่ที่จัดให้เป็นผู้เป็นประธานอยู่บนเวที
ผู้รับมอบอยู่เบื้องล่าง ผู้เป็นประธานจึงนั่งมอบ
๒. เมือ่ ก้าวออกจากแถว ให้เดินตรงไปหยุดอยูท่ หี่ น้าโตะหมูบ่ ชู าในระยะอันควร แล้วทำาความเคารพ
โดยวิธีก้มศีรษะ ๑ ครั้ง เป็นการเคารพสิ่งสักการะทั้ง ๓ คือ พระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์
รวมกัน แล้วจึงเดินเข้าไปทำาความเคารพประธานในพิธีในระยะห่างพอควร คือประมาณ ๓ ก้าว แล้วจึง
สืบเท้าเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การรับให้ยืนรับและไม่ต้องเอางาน

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๓๕

๓. เมื่อได้รับแล้ว ก้มศีรษะลงทำาความเคารพประธานครั้งหนึ่ง แล้วก้าวถอยหลังออกมาประมาณ
๓ ก้าว หยุดยืนหันหน้าไปทางที่บูชา ก้มศีรษะลงคำานับสิ่งสักการะทั้ง ๓ อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงเดินกลับไปยืน
อยูต่ ามตำาแหน่งเดิมในอิรยิ าบถทีถ่ อื เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ไว้สงู ระดับเอวตลอดเวลา ทัง้ นี้ จนกว่าจะเสร็จพิธี

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับพระราชทานฯ ต้องกระทำาตามข้อบัญญัติ
ที่กำาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ติดตามเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ระบุกรณี
ที่จะต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ ๓ กรณี คือ
๑. กรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราที่สูงขึ้นหรือการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
เป็นกรณีที่บุคคลใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นในตระกูลใด บุคคลนั้นจะต้องส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน โดยไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกำากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒. กรณีทผี่ ไู้ ด้รบั พระราชทานฯ วายชนม์ เป็นกรณีทบี่ คุ คลทีไ่ ด้รบั พระราชทานถึงแก่กรรม ซึง่ ทายาท
ของผู ้ ถึ ง แก่ ก รรมจะต้ อ งคื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ทุ ก ชั้ น ตราที่ ไ ด้ รั บ เว้ น แต่ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย ภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
๓. กรณีทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ได้รับพระราชทานต้องคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมประกาศนียบัตรกำากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย

๓๖ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ตามระเบี ย บส� า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด้ ว ยการขอพระบรมราชานุ ญ าตเรี ย กคื น เครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก�าหนดเหตุแหงการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ดังตอไปนี้
๑. เป็นผู้ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต
๒. เป็นผูต้ อ้ งค�าพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จา� คุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
๓. เป็นผู้ต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือเพราะกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
๔. เป็นผูถ้ กู ลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระท�าผิดวินยั ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น โดยค�าสั่งอันถึงที่สุด
๕. เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระท�าผิดวินัยจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ โดยค�าสั่งอันถึงที่สุด
๖. เป็นผูถ้ กู ถอดถอนออกจากต�าแหน่งทีด่ า� รงอยูเ่ พราะมีพฤติการณ์รา�่ รวยผิดปกติสอ่ ไปในทางทุจริต
ต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม หรือจงใจใช้อ�านาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
๗. เป็นผู้ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
๘. เป็นผู้ประพฤติตนไม่สมเกียรติหรือน�าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช้ในกรณีไม่สมควร
กรณีดังกล่าวหน่วยงานต้นสังกัดจะด�าเนินการเสนอเรื่องไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ
น�าความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์และเมือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้วให้ประกาศรายชือ่ ในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนัน้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องด�าเนินการเรียกเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์คนื จากผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
ต่อไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�าหนดต่อไป

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๓๗

กฎหมาย / ระเบียบ

๓๘ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๓๙

พระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๔
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำาแนะนำาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนถั
ั ดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
มาตรา ๔ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ และทรงไว้ซึ่งพระราชอำานาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้
มาตรา ๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ สำาหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำาความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามที่ทรงพระราชดำาริเห็นสมควร
การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าำ หนด
โดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ แบ่งเป็น ๗ ชั้น มีนามดังต่อไปนี้
ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
อักษรย่อ ป.ภ.
ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
อักษรย่อ ท.ภ.
ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
อักษรย่อ ต.ภ.
ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
อักษรย่อ จ.ภ.
ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
อักษรย่อ บ.ภ.
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ร.ท.ภ.
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ร.ง.ภ.
มาตรา ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

๔๐ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
ดวงตราด้านหน้ามีรปู ครุฑพ่าห์สที องอยูใ่ นวงกลม พืน้ ลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงิน
แปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี ห้อยกับสายสะพาย
ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง
ด้านหลังเป็นดุมสีทองมีอกั ษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ลงยาสีขาว สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย กับมีดารา
อย่างดวงตรา แต่เบื้องบนมีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทอง ขอบเป็นสร่งทอง รอบนอกมีกระจังเงิน
แปดทิศ มีรัศมีทองแทรกตามระหว่างประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา
สำาหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดาราและสายสะพายมีขนาดย่อมกว่า
ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
ดวงตราด้านหน้ามีรปู ครุฑพ่าห์สที องอยูใ่ นวงกลม พืน้ ลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงิน
แปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง ด้านหลังเป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
ลงยาสี ข าว เบื้ อ งบนมี พ ระมหามงกุ ฎ ทองมี รั ศ มี ห้ อ ยกั บ แพรแถบขนาดกว้ า ง ๔ เซนติ เ มตร สี เ ขี ย ว
ริมสีแดงชาด มีรวิ้ สีขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคัน่ ทัง้ สองข้างใช้สวมคอ กับมีดาราอย่างดวงตรา แต่เบือ้ งบน
มีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทอง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ มีรัศมีทองแทรก
ตามระหว่าง ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา
สำาหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารา มีขนาดย่อมกว่า และดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูป
แมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
ดวงตราอย่างทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร ใช้สวมคอ
สำาหรับพระราชทานสตรี ดวงตรามีขนาดย่อมกว่า และห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ดวงตราอย่างตติยดิเรกคุณาภรณ์ แต่ย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร มีดอกไม้
จีบติดบนแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
สำาหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ดวงตราอย่างจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร แต่ไม่มีดอกไม้
จีบติดบนแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
สำาหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๔๑

ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
เหรียญรูปกลมสีทอง ด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกระจังกลีบบัวแปดกลีบ
เบือ้ งบนมีพระมหามงกุฎมีรศั มีและอุณาโลม ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด
มี ริ้ ว สี ข าวและสี เ หลื อ งขนาดเล็ ก ควบคั่ น ทั้ ง สองข้ า ง ด้ า นหลั ง มี อั ก ษรพระปรมาภิ ไ ธยย่ อ ภ.ป.ร.
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
สำาหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
เหรียญรูปกลมสีเงิน มีลกั ษณะและห้อยกับแพรแถบอย่างเดียวกับเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ประดับ
ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
สำาหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
มาตรา ๘ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ จะได้ประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา
สำาหรับผู้ซึ่งได้รับพระราชทานตั้งแต่ชั้นที่ ๕ ขึ้นไป ให้มีประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับ
พระราชลัญฉกร
มาตรา ๙ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น ผู้รับ
พระราชทานต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้คืน
ตามความในมาตรา ๔ ถ้าผู้รับพระราชทานส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ผู้รับพระราชทานจะต้องใช้ราคา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ตามที่ทางราชการกำาหนด
มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ รากฏว่าได้มบี คุ คลซึง่ กระทำาความดี
ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนมากขึ้นเป็นลำาดับ เท่าที่ปฏิบัติมาแล้วรัฐบาล
ได้ ต อบสนองคุ ณ งามความดี ด ้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ส องตระกู ล คื อ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ให้เป็นบำาเหน็จ แต่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่ขึ้น
โดยเฉพาะสำ า หรั บ พระราชทานเป็ น บำ า เหน็ จ ความดี ค วามชอบแก่ บุ ค คลผู ้ ทำ า ประโยชน์ ดั ง กล่ า วนั้ น
จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๔๒ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘
เป็นปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกำ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขสำ า หรั บ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๕
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘”
มาตรา ๒๑ พระราชกฤษฎีกานีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ระเบียบและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา ๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดแก่ผู้กระทำาความดีความชอบ
อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๑ ก/หน้า ๒/๓ ตุลาคม ๒๕๓๘

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๔๓

มาตรา ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มต้นจากชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรก
คุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตามลำาดับจนถึงชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
เว้นแต่จะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๗ บุคคลทีพ่ งึ ได้รบั การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์จะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) ไม่เคยต้องโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิด
ที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น เว้นแต่เป็นการ
ต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
มาตรา ๘ การกระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน จำาแนก
ออกได้เป็นสองประเภท ดังนี้
(๑) การกระทำาความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
(๒) การกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
มาตรา ๙ การกระทำาความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชนตามมาตรา ๘ (๑) ต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือ
(๒) เป็นการกระทำาที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกปองชีวิตหรือทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือประเทศ
มาตรา ๑๐๒ การพิจารณาการกระทำาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ให้อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข ดังนี้
(๑) เป็ น ผลงานของตนเองและไม่ เ คยใช้ เ สนอขอพระราชทานจนได้ รั บ พระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนีห้ รือกฎหมายอืน่ มาแล้ว ถ้าเป็นผลงานทีท่ าำ ร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ จะต้อง
สรุปแยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมได้
(๒) เป็นผลงานในฐานะบุคคลของนิติบุคคลซึ่งมีบทบาทหรือส่วนสำาคัญในการสนับสนุนหรือ
ผลักดันให้นิติบุคคลกระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
(๓) เป็นผลงานในฐานะบุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
(๔) ถ้าเป็นผลงานที่กระทำาให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์
การพิจารณาว่าบุคคลใดมีบทบาทหรือส่วนสำาคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันให้นติ บิ คุ คลกระทำาการ
อย่างใดอย่างหนึง่ อันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ตามวรรคหนึง่ (๒) การพิจารณาว่าบุคคลใดของคณะบุคคล
ซึง่ จัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอืน่ ๆ เพือ่ สาธารณประโยชน์
๒

มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๔๔ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ตามวรรคหนึง่ (๓) และการพิจารณาว่านิตบิ คุ คลใดมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตามวรรคหนึง่ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีส่ า� นักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๔) เป็นหน่วยงานของรัฐ ผลงานที่ใช้เสนอขอพระราชทาน
ต้องไม่เป็นผลงานตามปกติที่ผู้นั้นต้องกระท�าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
มาตรา ๑๑๓ การกระท�าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ให้ผดู้ า� รงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองส�าหรับส่วนราชการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า
หัวหน้าฝายส�าหรับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า
ผู้อ�านวยการกองส�าหรับสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี ของหน่วยงาน
ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองผลงาน โดยต้องระบุผลงาน การปฏิบัติงาน และระยะเวลา
การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระท�าความดีความชอบ
ตามมาตรา ๘ (๑) ซึ่งไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว ในกรณีปกติให้เสนอขอ
พระราชทาน ชัน้ ที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชัน้ สูงขึน้ หนึง่ ชัน้ ตามล�าดับ
เมือ่ กระท�าความดีความชอบเพิม่ ขึน้ จนถึงชัน้ ที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชัน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ห้าปี
การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผกู้ ระท�าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑)
ซึ่งเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว ในกรณีปกติให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
หนึง่ ชัน้ ตามล�าดับ โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชัน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
มาตรา ๑๓ การกระท�าความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
ตาม มาตรา ๘ (๒) ต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็นการบริจาคทรัพย์สนิ เพือ่ สาธารณประโยชน์ เช่น เพือ่ การศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข
การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรือความมั่นคงของชาติ และ
(๒) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นของผู้บริจาคหรือที่ผู้บริจาคมีสิทธิบริจาคได้ในนามของตน
มาตรา ๑๔ การพิจารณาการกระท�าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว
(๒) การบริจาคทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้ท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน
(๓) การบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ร่วมบริจาคหลายคน ให้แสดงรายละเอียดด้วยว่าผู้บริจาคแต่ละคน
ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่าใด ในกรณีที่มิได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวให้ถือว่าผู้บริจาคแต่ละคน
ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่า ๆ กัน
๓

มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๔๕

(๔) ถ้าเป็นการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามรายชือ่ ทีส่ าำ นักนายกรัฐมนตรีประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๕) การบริจาคทรัพย์สนิ ทีม่ ใิ ช่เงิน ต้องมีหนังสือรับรองมูลค่าแห่งทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคจากส่วนราชการ
ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือนิติบุคคลที่รับบริจาค หากทรัพย์สินที่บริจาคเป็นที่ดิน
ให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองมูลค่าของที่ดินนั้น
(๖) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ
มาตรา ๑๕๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ การกระทำาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ต้องมีหนังสือ
รับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สนิ จากหน่วยงานทีร่ บั บริจาคโดยมีผลู้ งลายมือชือ่ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นส่วนราชการ
(ก) ราชการส่วนกลาง ให้อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นกรมหรือนิติบุคคลลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ข) ราชการส่วนภูมิภาค
๑) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอ
และนายอำาเภอแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
๒) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ค) ราชการส่วนท้องถิ่น
๑) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล ปลัดเมืองพัทยา หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายประจำา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
๒) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการ
บริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง เว้นแต่การบริจาคให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบลให้นายอำาเภอ
แห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
๓) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
(๒) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ให้ผวู้ า่ การ ผูอ้ าำ นวยการ หรือผูด้ าำ รงตำาแหน่งทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเทียบเท่าผูว้ า่ การหรือผูอ้ าำ นวยการ
ลงลายมือชือ่ ในหนังสือรับรอง
(๓) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้เลขาธิการ ผู้ว่าการหรือ
ผูด้ าำ รงตำาแหน่งทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเทียบเท่าเลขาธิการหรือผูว้ า่ การลงลายมือชือ่ ในหนังสือรับรอง
๔

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๔๖ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

(๔) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้อธิการบดี
ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(๕) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นสภากาชาดไทย ให้เลขาธิการสภากาชาดไทยลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
(๖) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นนิติบุคคลที่สำานักนายกรัฐมนตรีประกาศกำาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ผแู้ ทนของนิตบิ คุ คลนัน้ ลงลายมือชือ่ ในหนังสือรับรอง
มาตรา ๑๖๕ การกระทำาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) อันเป็นประโยชน์แก่ศาสนาต้องเป็น
การบริจาคทรัพย์สนิ ให้แก่สถานประกอบศาสนกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยถูกต้องตามกฎหมายและต้องมีหนังสือรับรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๗ การกระทำาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ที่ไม่ได้กระทำาให้แก่หน่วยงาน
ตามมาตรา ๑๕ ต้องมีหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ลู้ งลายมือชือ่ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้รับในเขตจังหวัด
(ก) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอ
ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและนายอำาเภอแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ข) การบริจาคทรัพย์สนิ ครัง้ ละเกินห้าแสนบาท ให้หวั หน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้อง
มากที่สุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(๒) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้รับในเขตกรุงเทพมหานคร
(ก) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
และผู้อำานวยการเขตแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ข) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานเป็นผู้รับบริจาคร่วมกันให้ผู้มีอำานาจ
ลงลายมือชื่อที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดง
รายการการบริจาคทรัพย์สินร่วมกัน
มาตรา ๑๙ การกระทำาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ทีก่ ระทำาในต่างประเทศให้เอกอัครราชทูต
หรือกงสุลไทยลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน
มาตรา ๑๙/๑๖ ให้หน่วยงานที่ได้รับบริจาคทรัพย์สินตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มีหน้าที่พิจารณาออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้บริจาคในทุกครั้งที่มีการบริจาค
ในกรณีเป็นการบริจาคในอดีตและไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารต้นฉบับหรือสำาเนาใบรับเงิน ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีไ่ ด้มอบให้แก่ผบู้ ริจาค รวมทัง้ สอบปากคำาผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพือ่ ประกอบการพิจารณา
๕

มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๖
มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๔๗

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลผูบ้ ริจาคทรัพย์สนิ และรายการการบริจาคถูกต้องให้หน่วยงานดำาเนินการ
ออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สนิ ให้โดยเร็ว
มาตรา ๒๐ การคำานวณมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคให้คำานวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ถ้าเป็นการบริจาคที่ดิน ให้ถือตามราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินรับรองตามราคาประเมินทุนทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่รับบริจาค
(๒) ถ้าเป็นการบริจาคเงินตราต่างประเทศ ให้คำานวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ เวลา และสถานที่ที่รับบริจาค
(๓) ถ้าเป็นการบริจาคทรัพย์สนิ อืน่ นอกจากทีด่ นิ หรือเงินตรา ให้ถอื ตามราคาตลาดของทรัพย์สนิ นัน้
ในขณะที่รับบริจาค
มาตรา ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดให้แก่ผู้กระทำาความดีความชอบ
ตามมาตรา ๘ (๒) ให้ เ ป็ น ไปตามจำ า นวนมู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ที่ บ ริ จ าคตามที่ กำ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ที่ ๑
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๒ รายการและจำานวนเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทีใ่ ช้ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมตลอดถึงแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดงรายการ
การบริจาคทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่สำานักนายกรัฐมนตรีกำาหนด

หมวด ๒
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา ๒๓๗ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำาความดี
ความชอบตามมาตรา ๘ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
(๑) การกระทำาความดีความชอบให้แก่ราชการส่วนกลาง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
(๒) การกระทำาความดีความชอบให้แก่ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นใดให้จังหวัด
ที่ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
(๓) การกระทำาความดีความชอบให้แก่สภากาชาดไทย ให้สภากาชาดไทยเป็นผู้พิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน
(๔) การกระทำาความดีความชอบให้แก่นิติบุคคลที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อที่สำานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้สำานักนายกรัฐมนตรีกำาหนดในประกาศด้วยว่าให้หน่วยงานใด
เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาเสนอขอพระราชทาน หากเป็ น การกระทำ า ความดี ค วามชอบให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานตั้ ง แต่

๗

มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๔๘ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

สองหน่วยงานขึ้นไป ให้หน่วยงานตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดสำาหรับกรณีการกระทำา
ความดี ค วามชอบ ตามมาตรา ๘ (๑) หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคมากที่ สุ ด สำ า หรั บ กรณี ก ารกระทำ า ความดี
ความชอบ ตามมาตรา ๘ (๒) แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
มาตรา ๒๔ ให้หน่วยงานทีเ่ ป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ ทำาหน้าทีพ่ จิ ารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัตคิ วามประพฤติ การกระทำาความดีความชอบ
ตามมาตรา ๘ และความเหมาะสมของบุคคลทีพ่ งึ ได้รบั การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
คุณสมบัตแิ ละจำานวนของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ทีส่ าำ นักนายกรัฐมนตรีกาำ หนด
มาตรา ๒๕๘ ให้หน่วยงานทีเ่ ป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ ส่งผลการพิจารณา
ไปยังสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงเจ้าสังกัดเพื่อดำาเนินการตามมาตรา ๒๖ ต่อไป
สำาหรับกรมหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเป็นกรมหรือนิตบิ คุ คล ซึง่ ไม่สงั กัดสำานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร และสภากาชาดไทย
ให้ส่งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องดำาเนินการตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๒๖ ให้สาำ นักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แล้วแต่กรณีแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่
เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่
แล้วให้หน่วยงานนัน้ ๆ ส่งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ทีส่ าำ นักนายกรัฐมนตรีกาำ หนด
มาตรา ๒๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๑ ให้สาำ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง่ ผลการพิจารณาตามมาตรา ๒๕
วรรคสอง และมาตรา ๒๖ ไปยังคณะกรรมการตามาตรา ๒๘ เพือ่ ดำาเนินการต่อไป

หมวด ๓
คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา ๒๘ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี ซึง่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการ
ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการในสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และจะแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการดังกล่าวเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง
หรือหลายคนด้วยก็ได้
๘

มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๔๙

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีอำานาจ
และหน้าทีใ่ นการพิจารณาเสนอรายชือ่ บุคคลทีพ่ งึ ได้รบั การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และ
โดยเฉพาะให้มอี าำ นาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเสนอขอพระราชทานในกรณีพิเศษที่มิได้กำาหนดไว้
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
(๒) พิจารณายกเว้นชั้นเริ่มต้นและการเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นในการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์มอี าำ นาจ
เสนอชือ่ บุคคลทีพ่ งึ ได้รบั การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ได้ ทัง้ นี้ มิให้นาำ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใช้บงั คับ
มาตรา ๓๐ เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
พิจารณาเสร็จแล้วให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทีส่ มควรขอพระราชทานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมือ่ นายกรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สาำ นัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาำ เนินการเพือ่ นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ต่อไป และเมือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑๑๐ ในกรณีที่มีความจำาเป็นรีบด่วนอันไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคล
ที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้โดยตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี
กรณีมีเหตุพิเศษ ซึ่งไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าการกระทำาความดีความชอบซึ่งได้กระทำาขึ้นเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน อันอาจเป็นเหตุให้การเสนอขอพระราชทานล่าช้า
ไม่ ทั น การ หรื อ กรณี มี เ หตุ จำ า เป็ น รี บ ด่ ว นเพื่ อ ประโยชน์ ข องราชการ สำ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ต่อนายกรัฐมนตรี
เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำาเนินการ เพื่อนำาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตอ่ ไป และเมือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว
ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา

๑๐

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๕๐ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

หมวด ๔
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลบางประเภท
มาตรา ๓๒ การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศทีม่ ใิ ช่ขา้ ราชการ
ของต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์การต่างประเทศ หรือลูกจ้างของรัฐบาลไทยจะเสนอขอพระราชทาน
ครั้งแรกชั้นใดและจะเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นตามลำาดับเมื่อกระทำาความดีความชอบเพิ่มขึ้นได้
จนถึงชัน้ ใด รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาแต่ละชั้นเช่นใด ให้เป็นไปตามบัญชีที่ ๒
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ โดยให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเป็นกรม
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ หรือทีเ่ กีย่ วข้องมากทีส่ ดุ เป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอขอพระราชทาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ
ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเป็นกรมทีเ่ สนอขอพระราชทานแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของชั้ น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ จ ะเสนอขอพระราชทานโดยพิ จ ารณา
ตามบัญชีที่ ๒ ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นใดแล้ว ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศที่ชาวต่างประเทศนั้นถือสัญชาติ
ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศนัน้ ว่าจะขัดข้องหรือไม่ หากไม่ขดั ข้องให้กระทรวง
ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่เสนอขอพระราชทานแจ้งผล
การพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำาเนินการเพื่อนำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรานี้ มิให้นำามาตรา ๗ มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับ
มาตรา ๓๓๑๑ การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นกั กีฬา บุคลากรโรงเรียนเอกชน
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือผูม้ ผี ลงานดีเด่นทีไ่ ด้รบั รางวัลหรือการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
นอกจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ าำ หนดไว้ในบัญชีที่ ๓ บัญชีที่ ๔ บัญชีที่ ๕ หรือบัญชีที่ ๖ ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
ด้วยแล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๔๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์จะกระทำาได้เฉพาะ
กรณีที่ผู้วายชนม์ได้เคยกระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
เป็นอย่างยิ่ง
๑๑

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๒
มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๕๑

ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือนิติบุคคล
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือกรุงเทพมหานครที่ได้รับประโยชน์หรือที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากการ
กระทำาความดีความชอบของผู้วายชนม์ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ในกรณีทผี่ วู้ ายชนม์ได้กระทำาความดีความชอบตามวรรคหนึง่ ให้แก่สภากาชาดไทย ให้สภากาชาดไทย
เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือนิติบุคคล
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร หรือสภากาชาดไทยทีเ่ ป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์สง่ เอกสารและหลักฐานไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำาเนินการเพื่อนำาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตอ่ ไป และเมือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว
ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา
การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรานี้ มิให้นาำ มาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใช้บงั คับ
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้คณะกรรมการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้พิจารณาแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี
(เอกสารแนบท้าย)
๑. บัญชีที่ ๑ บัญชีแสดงจำานวนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒. บัญชีที่ ๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ
๓. บัญชีที่ ๓ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬา
๔. บัญชีที่ ๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชน
๕. บัญชีที่ ๕ การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บคุ ลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๖๑๓ บัญชีที่ ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล
หรือการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน
๑๓

บัญชีที่ ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล หรือการยกย่องระดับชาติ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๕๒ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กำาหนด โดยพระราชกฤษฎีกา สมควรกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำาหรับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางประการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงจำาเป็น
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๑๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๖๒ ก/หน้า ๑/๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๕๓

บัญชีที่ ๑
บัญชีแสดงจำานวนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ลําดับ

มูลคาของทรัพยสิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่เสนอขอพระราชทาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขั้นไป
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

ร.ง.ภ.
ร.ท.ภ.
บ.ภ.
จ.ภ.
ต.ภ.
ท.ภ.
ป.ภ.

๕๔ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

บัญชีที่ ๒
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่เสนอขอพระราชทาน
ลำาดับ
ตำาแหน่ง
หมายเหตุ
แต่ละชั้น
ชั้นเริ่มต้น ชั้นสูงสุด
๑ ช า ว ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ บ.ภ.
ต.ภ. ๑. พิจารณาตามสมควรแก่
มิ ใ ช่ ข้ า ราชการของ
ฐานานุรูปและประโยชน์ที่
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ
ประเทศไทยรับจากผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
๒. จะเสนอขอพระราชทาน
ต่างประเทศ หรือลูกจ้าง
สูงกว่าชั้น ต.ภ.มิได้ เว้นแต่
ของรัฐบาลไทย
กรณีพิเศษ กล่าวคือมีผลงาน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่ประชาชาติและประชาชน

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๕๕

บัญชีที่ ๓
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่เสนอขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา หมายเหตุ
ลำาดับ
ตำาแหน่ง
แต่ละชั้น
ชั้นเริ่มต้น ชั้นสูงสุด
ต.ภ. ๑. พิจารณาตามสมควรแก่
บ.ภ.
๑ ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน
ฐานานุรปู และประโยชน์
ซีเกมส์หรือ
ที่ ป ระเทศไทยรั บ จาก
ผู้ชนะที่ ๓ ในการแข่งขัน
ผู้นั้น
เอเชี่ยนเกมส์หรือ
๒. จะเสนอขอพระราชทาน
ผู้ชนะที่ ๓ ในการแข่งขัน
สูงกว่าชั้น ต.ภ.มิได้ เว้น
กีฬาเอเชี่ยน
แต่กรณีพิเศษ กล่าวคือ
แชมเปียนชิป
มีผลงานเป็นประโยชน์
ต.ภ.
ร.ท.ภ.
๒ ผู้ชนะที่ ๒ ในการแข่งขัน
อย่างยิ่งแก่ประชาชาติ
เอเชี่ยนเกมส์หรือ
และประชาชน
ผู้ชนะที่ ๓ ในการแข่งขัน
๓. เสนอขอในชั้นสูงขึ้น
กีฬาเอเชี่ยน
ได้ทุกคราวที่ชนะการ
แชมเปียนชิป
แข่งขันตามเกณฑ์
ต.ภ.
ร.ท.ภ.
๓ ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน
ของตำาแหน่งที่ชนะ
เอเชี่ยนเกมส์หรือ
การแข่งขัน
ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน
กีฬาเอเชี่ยน
แชมเปียนชิป
หรือ
ผู้ชนะที่ ๔-๖ ในการแข่งขัน
เวิลด์เกมส์
ต.ภ.
บ.ภ.
๔ ผู้ชนะที่ ๒-๓ ในการแข่งขัน
โอลิมปก
เกมส์หรือ
ผู้ชนะที่ ๒-๓ ในการแข่งขัน
เวิลด์เกมส์
ต.ภ.
จ.ภ.
๕ ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน
โอลิมปกเกมส์
หรือ
ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน
เวิลด์เกมส์

๕๖ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

บัญชีที่ ๔
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชน
ลำาดับ
๑
๒
๓

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่เสนอขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา แต่ละชั้น หมายเหตุ
ตำาแหน่ง
ชั้นเริ่มต้น ชั้นสูงสุด
ผู้จัดการหรือครูใหญ่ บ.ภ.
ต.ภ. ๑. ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้ดำารงตำาแหน่งในโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
บ.ภ.
ต.ภ.
เอกชนตาม มาตรา ๑๕ (๑)
หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
บ.ภ.
จ.ภ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕
ผู้ช่วยครูใหญ่
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๘ ปีบริบูรณ์ นับแต่วันที่
ได้รับอนุญาตหรือวันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งจนถึง
วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่เสนอ
ขอพระราชทาน ๖๐ วัน
สำาหรับครูใหญ่หรือครู
หากเคยปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
แห่งใดมาก่อนและได้พ้นจาก
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา
แห่งใหม่ภายใน ๔๕ วัน นับแต่
วันที่พ้นจากการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาแห่งเดิมก็สามารถ
นับระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้
๒. เสนอขอในชั้นสูงขึ้นตามลำาดับ
จนถึงเกณฑ์สูงสุดของตำาแหน่ง
โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้น
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๕๗

บัญชีที่ ๕
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ลําดับ ตําแหนง ที่เสนอขอพระราชทาน
เงื่อนไขและระยะเวลา แตละชั้น หมายเหตุ
ชั้นเริ่มตน ชั้นสูงสุด
๑ ผูบริหารสถาบัน บ.ภ.
ท.ภ. ๑. ตองเปนผูรับใบอนุญาตหรือผูดํารง
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนโดยมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในตําแหนงใดหรือ
หลายตําแหนงรวมกันติดตอกันมาแลว
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๘ ป บริบูรณ
นับแตวันที่ไดรับอนุญาตหรือวันที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง จนถึงวัน
กอนวันพระราชเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่เสนอขอพระราชทาน ๖๐ วัน
๒. สําหรับตําแหนงหัวหนาแผนกหรือ
ตําแหนงทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ที่มีฐานะ
เทียบเทาหัวหนาแผนกตองดํารง
ตําแหนงมาแลวเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา
๕ ป บริบูรณ นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปที่เสนอขอ
พระราชทาน ๖๐ วัน
๓. ในกรณีที่เคยปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแหงใดมากอนและ
ไดพนจากการปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแหงนั้นแลว แตได
รับการบรรจุใหปฏิบตั งิ านในสถาบัน
อุดมศึกษาแหงใหมภายใน ๔๕ วัน
นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งเดิม
ก็สามารถนับระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงาน
อุดมศึกษาเอกชนแห่งเดิมรวมกับ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งใหม่ได้

๕๘ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

บัญชีที่ ๖
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงื่อนไขการเสนอขอ
พระราชทาน
ที่เสนอขอพระราชทาน
สำาหรับผู้ซึ่งไม่เคยได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเหตุ
ลำาดับ
ตำาแหน่ง
ชั้นสูงขึ้น
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ลำาดับ ๑ - ๓ หากได้รับ
จ.ภ.
๑ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติตาม
พระราชทานชั้น จ.ภ.
ประกาศสำานักงาน
มาแล้ว ให้เสนอขอ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พระราชทานชั้น ต.ภ.และ
หากได้รับพระราชทาน
ชั้น ต.ภ. มาแล้ว ให้เสนอขอ
จ.ภ.
๒ นักวิทยาศาสตร์ดเี ด่นตาม
พระราชทานชั้น ท.ภ.
ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
จ.ภ.
๓ ศิลปนแห่งชาติตามประกาศ
สำานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
ร.ง.ภ.
๔ ผูม้ ผี ลงานดีเด่นทีไ่ ด้รบั รางวัล
ลำาดับ ๔ - ๕ หากได้รับ
หรือการยกย่องระดับชาติ
พระราชทาน ชั้น ร.ง.ภ.
นอกจากลำาดับ ๑ - ๓ ตาม
มาแล้ว ให้เสนอขอ
ที่คณะกรรมการกำาหนด
พระราชทาน ชั้น ร.ท.ภ.
และหากได้รับ
๕ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับ
ร.ง.ภ.
รางวัลหรือการยกย่อง
พระราชทานชั้น ร.ท.ภ.
ระดับนานาชาติตามที่
มาแล้ว ให้เสนอขอ
คณะกรรมการกำาหนด
พระราชทานชั้น บ.ภ.
ลำาดับ ๖
๖ ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แข่งขันต่าง ๆ ในระดับ
ยกเว้น
นานาชาติตามที่
นักกีฬา
คณะกรรมการกำาหนด
ตาม
บ.ภ.
ผู้ชนะที่ ๑
บัญชีที่ ๓
ร.ท.ภ.
ผู้ชนะที่ ๒
ร.ง.ภ.
ผู้ชนะที่ ๓

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางประการของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชนตลอดจนเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี จึงจำาเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้

๖๐ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน
และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ.๒๕๓๘
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ.๒๕๓๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
และแบบหนังสือแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง
คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือคำาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
แบบหนังสือรับรอง
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานทีเ่ สนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์จดั ทำาเอกสารการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ สำาหรับผู้กระทำาความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๖๑

หมวด ๒
คณะกรรมการ
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง โดยให้มีจำานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
ความประพฤติ การกระทำาความดีความชอบและความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๖.๑ ราชการส่วนกลางระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ กรุ ง เทพมหานคร สภากาชาดไทย รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นกรม หรืออธิการบดี หรือปลัดกรุงเทพมหานคร หรือเลขาธิการสภากาชาดไทย หรือหัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ในสังกัดผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าระดับ ๗ หรือพนักงานผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าหัวหน้าฝ่ายสำาหรับ
รัฐวิ สาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่ก รณี เป็ นกรรมการ ให้ ประธานแต่ ง ตั้ ง กรรมการคนหนึ่ ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยก็ได้
๖.๒ ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดหรือข้าราชการผู้ดำารง
ตำาแหน่งไม่ตาำ่ กว่าระดับ ๗ ซึง่ รับราชการอยูใ่ นจังหวัดนัน้ เป็นกรรมการ ให้ประธานแต่งตัง้ กรรมการคนหนึง่
เป็นกรรมการและเลขานุการและจะแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยก็ได้
ให้หน่วยงานที่เป็นผู้เสนอขอพระราชทานส่งผลการพิจารณาไปยังสำานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุด ส่วนกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมี ฐ านะเป็ น กรมซึ่ ง ไม่ สั ง กั ด สำ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวงหรื อ ทบวง กรุ ง เทพมหานคร และ
สภากาชาดไทย ให้ส่งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๗ ให้สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยให้มี
จำ า นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า ๕ คน เพื่อทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะกรรมการตามข้อ ๕ และเสนอผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง หรือ
ปลัดทบวงแล้วแต่กรณีเป็นประธานกรรมการ และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ตำ่ากว่าระดับ ๘
เป็นกรรมการ ให้ประธานแต่งตัง้ กรรมการคนหนึง่ เป็นกรรมการและเลขานุการและจะแต่งตัง้ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยก็ได้
ข้อ ๘ ในการประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ ๙ ให้หน่วยงานทีเ่ สนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตามข้อ ๗ ส่งเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานตามแบบท้ า ยระเบี ย บ พร้ อ มรายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการไปยั ง

๖๒ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามจำานวนและระยะเวลาที่สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำาหนด
ข้อ ๑๐ บรรดาเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งได้ดำาเนินการเสนอ
ขอพระราชทานตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำาหรับ
ผู้กระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติและประชาชน พ.ศ.๒๕๓๐ ไปยังสำานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอพระราชทานประจำาปี ๒๕๓๘ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นการดำาเนินการตามข้อ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ตามระเบียบนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
ลงชื่อ

บรรหาร ศิลปอาชา
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
นายกรัฐมนตรี

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๖๓

แบบบัญชีหนังสือ
ท้ายระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี
ด้วยแบบหนังสือรับรองและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคล
ที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ.๒๕๓๘

แบบ นร. ๑

แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน

แบบ นร. ๒

แบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน

แบบ นร. ๓

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทำาความดีความชอบ

แบบ นร. ๔

แบบบัญชีแสดงจำานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

แบบ นร. ๕

แบบบัญชีแสดงจำานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตำ่ากว่าสายสะพาย

แบบ นร. ๖

แบบบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำาปี

หมายเหตุ (๑) แบบ นร. ๑ และ นร. ๒ ส่งต้นฉบับ จำานวน ๑ ฉบับ
(๒) แบบ นร. ๓ – ๖ ส่งจำานวน ๓ ฉบับ

๖๔ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

แบบ นร. ๑
แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
(เครื่องหมายตราครุฑหรือเครื่องหมายองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ)
ที่……………………..

ชื่อ (หนวยงานเจาของหนังสือ)

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (นาย , นาง , นางสาว) …………………………………………………..
ชือ่ สกุล ………………………………………………. บานเลขที…่ ………………หมูท …ี่ …………. ซอย ………………………………
ถนน ……………………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………. อําเภอ/เขต ……………………………
จังหวัด …………………………………………… อาชีพ ……………………………………….. โทร. …………………………………….
ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนที่เปนผลงาน ดังนี้
๑. ตั้งแตวันที่ …… เดือน ……...…….. พ.ศ. ……… ถึงวันที่ ………… เดือน ……...……….. พ.ศ. ………
ไดกระทําความดีความชอบ คือ …………………. (ระบุเหตุหรือพฤติกรรมทีไ่ ดกระทํา) ………………………………………..
๒. ตั้งแตวันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ. ……… ถึงวันที่ ………… เดือน …………….. พ.ศ. …………
ไดกระทําความดีความชอบ คือ …………………. (ระบุเหตุหรือพฤติกรรมทีไ่ ดกระทํา) ………………………………………..
ฯลฯ
ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดของผลงานไวทายหนังสือรับรองแลว
ขอรับรองวา รายงานแสดงผลงานดังกลาวขางตนถูกตองและไมเคยเสนอขอพระราชทาน
จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไปแลว
ใหไว ณ วันที่ ………… เดือน …………..…… พ.ศ. …………….
ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตอง
(ลงชื่อผูปฏิบัติงาน)…………………………………..
(พิมพชื่อเต็ม)
วันที่ ……… เดือน …………… พ.ศ. …………

(ลงชื่อ)…………………………………………………
(พิมพชื่อเต็ม)
(ตําแหนง)

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๖๕

แบบ นร.๒
แบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน
(เครื่องหมายตราครุฑหรือเครื่องหมายองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล)
ที่……………………..

ชื่อ (หนวยงานเจาของหนังสือหรือนิติบุคคล)

หนังสือฉบับนีใ้ หไวเพือ่ รับรองวา ในวันที่ …………….. เดือน ……………………………….. พ.ศ……….……….
(นาย, นาง , นางสาว) ………………………………… ชือ่ สกุล …………………… บานเลขที่ …. หมูท ี่ ….. ซอย …………….
ถนน ………………..………………… ตําบล/แขวง ……………………..……………………อําเภอ/เขต ………………………………
จังหวัด ………………………………………. อาชีพ …………………………………………... โทร ……….………………………………….
ไดบริจาคทรัพยสนิ ใหแก ……………………………………………………….……….. ซึง่ ตัง้ อยูห มูท ี่ ……………ซอย .………
ถนน ………………………….…… ตําบล/แขวง …………………………………….……… อําเภอ/เขต ………………….……………
จังหวัด ……………………………………… โทร …….......……………… เปนมูลคาแหงทรัพยสินหรือจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น ……………………………………………… บาท (ตัวหนังสือ) โดยมีรายการการบริจาค ดังนี้
๑. ไดบริจาค …………………………….…… มูลคาเปนเงิน ……………………………………… บาท (ตัวหนังสือ)
เพื่อ …………………………………………………………(วัตถุประสงค) ……………………………………………………………
๒. ไดบริจาค …………………………….……… มูลคาเปนเงิน …………………………………… บาท (ตัวหนังสือ)
เพือ่ …………………………………………………………… (วัตถุประสงค) ……………………………………………………………
ฯลฯ
ขอรั บ รองว า รายการแสดงการบริ จ าคทรั พ ย สิ น ดั ง กล า วข า งต น ถู ก ต อ งและไม เ คยเสนอขอ
พระราชทาน จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไปแลว
ใหไว ณ วันที่ ………… เดือน …………..…… พ.ศ. …………….
ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตอง
(ลงชื่อผูปฏิบัติงาน)…………………………………..
(พิมพชื่อเต็ม)
วันที่ ……… เดือน …………… พ.ศ. …………

(ลงชื่อ)…………………………………………………
(พิมพชื่อเต็ม)
(ตําแหนง)

๑.
๒.
ลำาดับ ๓.
๔.
๕.

ชื่อตัว – ชื่อสกุล
วัน เดือน ป เกิด
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
อาชีพ
ตำาแหน่ง (ถ้ามี)
สรุปผลงานโดยสังเขป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

(ลงชื่อ) ………………………………………………………….
ตําแหนง …………………………………………….
ผูเสนอขอพระราชทาน

มูลค่าแห่งทรัพย์สิน ครั้งสุดท้าย วัน/เดือน/ป ขอครั้งนี้

ลักษณะกิจกรรม

บัญชีแสดงคุณสมบัติผูกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน
ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป พ.ศ. …………
สวนราชการ / สภากาชาดไทย ที่ขอพระราชทาน ……………………………………………………………..

หมายเหตุ

แบบ นร. ๓

๖๖ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

หมายเหตุ :

ลำาดับ

หมายเหตุ

ใหเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย ตั้งแตหัวหนางานหรือเทียบเทาขึ้นไปลงชื่อรับรอง
ความถูกตองกํากับไวที่มุมขวาลางของบัญชีชั้นตราทุกหนา

รวม

บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ซึ่งขอพระราชทานใหแกผูกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน
กระทรวง / สภากาชาดไทย ……………………………………………………………..
ชั้นสายสะพาย ประจําป พ.ศ. ……………………
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
รวม
กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือสภากาชาดไทย
ป.ภ.
(จำานวน)
บุรุษ
สตรี

แบบ นร. ๔

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๖๗

หมายเหตุ :

ท.ภ.
ต.ภ.
บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ
รวม
จ.ภ.
บ.ภ.
ร.ท.ภ.
ร.ง.ภ.
หมายเหตุ
(จํานวน)
บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี

ใหเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย ตั้งแตหัวหนางานหรือเทียบเทาขึ้นไปลงชื่อรับรอง
ความถูกตองกํากับไวที่มุมขวาลางของบัญชีชั้นตราทุกหนา

รวม

กรม/สวนราชการ
ลําดับ
เทียบเทา/
สภากาชาดไทย

บัญชีแสดงชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ซึ่งขอพระราชทานใหแก ผูกระความดีความชอบดันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน
กระทรวง / สภากาชาดไทย …………………………………………………………..
ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย ประจําป พ.ศ. …………………………

แบบ นร. ๕

๖๘ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๖๙

ที่ นร ๐๒๑๗/ว ๒๗๖

(สําเนา)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
เรื่อง

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชน
แกประเทศ ศาสนา และประชาชน ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจําป

เรียน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๗/ ว ๒๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
ตามที่ไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและรายการการบริจาค
ทรัพยสิน การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคล และรายชื่อนิติบุคคล
ที่สามารถออกหนังสือรับรองเสนอรายการที่บุคคลไดบริจาคทรัพยสินใหแกนิติบุคคลใหแกนิติบุคคลและ
รายชื่อนิติบุคคลที่สามารถออกหนังสือรับรองเสนอรายการที่บุคคลไดบริจาคทรัพยสินใหแกนิติบุคคล
เพื่อใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ตามหลักเกณฑของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญ
ยิง่ ดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ โดยใหกระทรวง ทบวง กรม ทีจ่ ะขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําความดีความชอบประจําป สงเรื่องพรอมเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอ นวันพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา ไมนอ ยกวา ๑๒๐ วัน
คือในวันที่ ๖ สิงหาคม ของป ดังรายละเอียดแจงแลว นั้น
เนือ่ งจากคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีส่ รรเสริญ
ยิง่ ดิเรกคุณาภรณ ประจําป ๒๕๓๘ ไดมมี ติในคราวประชุมเมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ กําหนดแนวทาง
ในการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแก
ผูก ระทําความดีความชอบทีบ่ ริจาคทรัพยสนิ เพือ่ การสาธารณประโยชน ดังนี้
๑. ทรัพยสินที่บริจาคตองมีหลักฐานรับรองแสดงรายการบริจาคที่ชัดเจนวาเปนทรัพยสิน
ของ ผูบ ริจาคหรือผูท บี่ ริจาคสามารถบริจาคในนามของตนเองไดอยางแทจริง การบริจาคในนามบริษัท หางราน ฯ
ไมใหนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๒. การบริจาคทรัพยสินอันเปนประโยชนแกศาสนา ตองแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา
ชัดเจนดวยวา สถานประกอบศาสนกิจที่ไดรับบริจาคไดนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนแกการศาสนา
ในเชิงกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะอยางใดหรือไม หากสถานประกอบศาสนกิจทีไ่ ดรบั บริจาคมิไดนาํ ไปใช
ใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ มิใหนํารายการการบริจาคทรัพยนั้นมาใชประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

๗๐ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๓. นอกจากนั้น โดยที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถือเปนเรื่องสําคัญ
ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณประจําปทผี่ า นมาไดพจิ ารณาเห็นวา
เปนเรือ่ งทีม่ รี ะยะเวลาดําเนินการลวงหนาไดโดยไมเรงดวน จึงขอใหกาํ ชับหัวหนาสวนราชการตามทีก่ าํ หนด
ไวในพระราชกฤษฎีกา ฯ ใหมอี าํ นาจลงนามในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสนิ เปนผูล งนาม
ดวยตนเองโดยไมมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัด รวมทั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณระดับตาง ๆ ไดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
โทร ๒๘๑๐๔๐๐
โทรสาร ๒๘๒๘๒๒๔

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๗๑

ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๑๒๐๕

(สําเนา)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม ๑๐๓๐๐

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๔
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อางถึง ๑.หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๖๓๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔
๒.หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐
๓.หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๗ /ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงกระทรวง ทบวง กรม ใหถือปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ
พ.ศ.๒๕๓๘ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน และการแตงตั้งกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ
ของบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
พ.ศ. ๒๕๓๘ พรอมทั้งไดกําหนดเวลาสงเรื่องและจํานวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณแลว นัน้
เนือ่ งจากระยะเวลาไดผา นมาพอสมควรแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดพจิ ารณาเห็นวาสมควร
ไดปรับเปลีย่ นขอกําหนดการปฏิบตั แิ ละซักซอมแนวทางการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกลาวบางประการเพือ่ ใหเหมาะสม
กับสภาวการณในปจจุบนั ดังนี้
๑. เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ได มี ส  ว นราชการและหน ว ยงานต า ง ๆ เสนอขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ใ ห แ ก ผู  ก ระทํ า ความดี ค วามชอบเพิ่ ม มมากขึ้ น ทุ ก ป และลั ก ษณะผลงาน
ความดีความชอบมีความหลากหลายและประเด็นซับซอนมากขึ้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงจําเปน
ตองใชเวลาในการตรวจสอบและบางกรณีตองขอขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เสนอขอพระราชทาน
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงไดปรับเปลี่ยนกําหนดเวลาสงเรื่องและจํานวนเอกสารประกอบ
การเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณประจําป ดังนี้
๑.๑ ใหหนวยงานที่ประสงคจะเสนอขอพระราชทานสงเรื่องพรอมกับเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไ ปยั ง สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ก  อ นวั นพระราชพิ ธี
เฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ของปที่เสนอขอพระราชทาน

๗๒ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๑.๒ ใหจัดสงเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ดังนี้
๑.๒.๑ หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.๑) และหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค
ทรัพยสนิ (นร.๒) สงตนฉบับอยางละ ๑ ชุด
๑.๒.๒ บัญชีแสดงคุณสมบัตผิ กู ระทําความดีความชอบ (นร.๓) บัญชีแสดงจํานวนชัน้ ตรา
เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ สายสะพาย และชัน้ ตํา่ กวาสายสะพาย (นร.๔ และ นร.๕) และบัญชีรายชือ่ ผูก ระทํา
ความดีความชอบทีไ่ ดรบั การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ (นร.๖) สงตนฉบับ อยางละ ๑ ชุด
และสําเนา ๑ ชุด
๒. ในการปฏิบัติทีผานมา มีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณที่ไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว เชน การเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกชาวตางประเทศหรือผูวายชนม การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลซึ่งมีผลงานรวมกันเปนหมูคณะโดยไมไดสรุปแยกผลงานของแตละบุคคล
ใหชดั เจน ผูล งลายมือชือ่ ในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสนิ มิใชเปนผูม อี าํ นาจลงลายมือชือ่
ตามกฎหมาย และกรณีการไมจัดสงหนังสือรับรองมูลคาทรัพยสินที่มิใชเงินเพื่อประกอบการเสนอขอ
พระราชทาน รวมทั้งการดําเนินการเสนอขอพระราชทานในขั้นตอนตอ ๆ ไปมีความลาชา สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจงึ ขอซักซอมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณมาอีกครัง้
ดังปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยนี้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ขอความร ว มมื อ แจ ง ให ห น ว ยงานในสั ง กั ด ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต  อ ไปด ว ย
จะขอบคุ ณ ยิ่ ง อนึ่ ง หากมี ก รณี ก ารเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ที่ ไ ม ไ ด ดํ า เนิ น การ
ตามหลักเกณฑของพระราชกฤษฎีกาฯ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ และขอกําหนดดังกลาวขางตน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความจําเปนตองสงเรื่องคืนเพื่อพิจารณาดําเนินการในปตอไป ทั้งนี้
เพื่อใหการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และสามารถ
เสนอขอพระราชทานไดในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ของทุกป
ขอแสดงความนับถือ
อําพน กิตติอําพน
(นายอําพน กิตติอําพน)
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คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๗๓

แนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม
๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ใ ห แ ก ช าวต า งประเทศและผู  ว ายชนม
ห า มเสนอขอพระราชทานในโอกาสพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา แต ใ ห เ สนอขอพระราชทาน
ตามคราวแหงความชอบ เนื่องจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปในโอกาส
พระราชพิธีดังกลาวเปนกรณีการพระราชทานใหแกบุคคลสัญชาติไทยที่ไดกระทําความดีความชอบ
ซึ่งยังมีชีวิตอยูเทานั้น
๒. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูที่มีผลงานอันเปนประโยชนแกประเทศ
ศาสนา และประชาชน
๒.๑ กรณีเปนผลงานที่ทํารวมกันเปนหมูคณะตองสรุปแยกผลงานของแตละบุคคลใหชัดเจน
เพื่อใหสามารถพิจารณาผลงานเปนรายบุคคลได
๒.๒ ผลงานที่ใชเสนอขอพระราชทานตองไมเปนผลงานตามปกติที่ตองกระทําในฐานะที่เปน
เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
๒.๓ ใหจัดทําหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.๑) โดยสรุปสาระสําคัญใหชัดเจนวาไดปฏิบัติ
อยางไร ที่ใด และเกิดประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน อยางไร เชน มีประชาชนไดรับระโยชน
ในเรื่องใด จํานวนเทาไร มีพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาในดานใด จํานวนเทาไร (สรุปสาระสําคัญไมเกิน ๒ หนา
กระดาษ กรณีมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเอกสารอางอิง เชน ผลงานการศึกษาคนควา ใหสงเปนเอกสาร
ประกอบ)
๓. การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหแกผบู ริจาคทรัพยสนิ เพือ่ สาธารณประโยชน
๓.๑ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ สภากาชาดไทย และนิติบุคคลที่สํานัก
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ เปนหนวยงานทีร่ บั บริจาคจัดทําหนังสือรับรองแสดง
รายการการบริจาคทรัพยสิน (นร.๒) โดยใหผูมีอํานาจตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.๒๕๓๘
และที่แกไขเพิ่มเติม เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินดวยตนเอง
โดยไมมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน และมอบใหแกผูบริจาคทุกรายในทุกครั้งที่มีการบริจาค
เพื่อรวบรวมไวประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๓.๒ กรณีไมปรากฏหลักฐานเอกสารเพื่อใชประกอบจัดทําหนังสือรับรองแสดงรายการ
การบริจาคทรัพยสิน ใหสวนราชการหรือหนวยงานที่รับบริจาคตรวจสอบหลักฐานรวมทั้งสอบปากคํา
ผูม สี ว นเกีย่ วของและดําเนินการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสนิ ใหแกผบู ริจาคโดยเร็ว
และใหสงั่ กําชับเจาหนาทีผ่ รู ับผิดชอบปฏิบตั ิตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบโดยเครงครัดเกี่ยวกับ
การออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน หากปรากฏขอเท็จจริงวา ไดมีการทุจริตเกิดขึ้น

๗๔ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ใหสวนราชการหรือหนวยงานดําเนินการทางวินัยหรือคดีอาญาแกเจาหนาที่ผูกระทําการทุจริตดังกลาว
ตอไป
๓.๓ กรณีการบริจาคทรัพยสนิ ใหแกวดั และสถานประกอบศาสนกิจ ใหสง สําเนาบัญชีทรัพยสนิ
ของวัดหรือสถานประกอบศาสนกิจเฉพาะหนาที่ปรากฏการรับบริจาคทรัพยสินและการใชจายทรัพยสิน
ของผู  ข อพระราชทาน โดยให เจ า อาวาสหรื อ ประธานแห ง สถานประกอบศาสนกิ จ และผู  รั บ ผิ ด ชอบ
ดานการเงิน ลงชื่อรับรองในสําเนาบัญชีทรัพยสินดังกลาว
๓.๔ กรณีการบริจาคที่ดิน ใหสงหนังสือรับรองมูลคาของที่ดินที่เจาพนักงานที่ดินรับรอง
ตามราคาประเมินทุนทรัพยเพือ่ เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในขณะทีร่ บั บริจาค
๓.๕ กรณีการบริจาคทรัพยสินอื่นที่มิใชเงินหรือที่ดิน ใหสงหนังสือรับรองมูลคาแหงทรัพยสิน
ทีบ่ ริจาคโดยใหหนวยงานทีเ่ สนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ หรือนิตบิ คุ คลทีร่ บั บริจาคไดประเมิน
และรับรองราคาทรัพยสินดังกลาวตามราคาตลาดในขณะที่รับบริจาค
๓.๖ กรณีมูลคาทรัพยสินที่บริจาคมีจํานวนตํ่ากวาวงเงินหรือมูลคาทรัพยสินที่กําหนดใหไดรับ
การเสนอขอพระราชทานในชั้นตราที่สูงขึ้นตามบัญชีที่ ๑ ทายพระราชกฤษฎีกาฯ เพียงเล็กนอย ขอให
หนวยงานที่เสนอขอพระราชทานประสานสอบถามผูบริจาคดวยวา มีความประสงคจะขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นตราที่กําหนดใหเสนอขอพระราชทานไดตามมูลคาทรัพยสินที่มีการบริจาค
หรือ จะรวบรวมไวเสนอขอพระราชทานชั้นตราที่สูงขึ้นเมื่อไดมีการบริจาคเพิ่มเติมในโอกาสตอไป
๔. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําผลงานหรือบริจาคทรัพยสิน
แก นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นจะตองเปนนิติบุคคลที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม เทานั้น
๕. การกระทําความดีความชอบใหแกหนวยงานตั้งแต ๒ หนวยงานขึ้นไป ใหหนวยงานที่ไดรับ
ประโยชนมากทีส่ ดุ เปนผูพ จิ ารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ โดยใหประสานกับหนวยงานอืน่
ที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของดวย เพื่อมิใหเกิดการเสนอขอพระราชทานที่ซํ้าซอนกัน
๖. ใหตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของผูที่หนวยงานจะเสนอขอ
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ เพือ่ มิใหมกี ารเสนอขอพระราชทานซํา้ ชัน้ ตราหรือตํา่ กวาชัน้ ตราทีไ่ ดรบั
พระราชทานไปแลว
๗. ใหตรวจทานบัญชีคุณสมบัติผูกระทําความดีความชอบ (นร.๓) บัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา
เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ สายสะพาย หรือชัน้ ตํา่ กวาสายสะพาย (นร.๔ หรือ นร.๕) และบัญชีรายชือ่ ผูก ระทํา
ความดีความชอบทีไ่ ดรบั การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ (นร.๖) ใหถกู ตอง โดยเฉพาะอยางยิง่
คํานําหนาชื่อ ตัวสะกดของชื่อและชื่อสกุลของผูขอพระราชทาน เพื่อไมตองดําเนินการแกไขในภายหลัง
ซึง่ นอกจากจะเปนการเพิม่ ภาระงานของสวนราชการทีเ่ กีย่ วของแลวยังเปนการสิน้ เปลืองงบประมาณในการ
ประกาศแกไขในราชกิจจานุเบกษา และกระทบตอสิทธิประโยชนของผูไดรับพระราชทานอีกดวย

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๗๕

ที่ นร ๐๒๐๗/ว (ท) ๑๐๖๓๐

(สําเนา)

สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๔๔
เรื่อง
เรียน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗ / ว ๓๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงกระทรวง ทบวง กรม ใหถือปฏิบัติ
โดยเครงครัดเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือ
รับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน รวมทั้งกําหนดเวลาใหสวนราชการที่จะเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณประจําป สงเรื่องการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณพรอมเอกสารประกอบการขอพระราชทานฯ ใหถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา ๑๕๐ วัน คือกอนวันที่ ๘ กรกฎาคม ของทุกป
ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่ อ งจากสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด รั บ การร อ งเรี ย นจากผู  บ ริ จ าคทรั พ ย สิ น
เพือ่ สาธารณประโยชนบางรายวา หนวยงานทีร่ บั บริจาคทรัพยสนิ บางแหงไมยนิ ยอมออกหนังสือรับรองแสดง
รายการการบริจาคทรัพยสิน (แบบ นร.๒) ใหแกผูบริจาคทรัพยสิน เพื่อนําไปใชประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยอางเหตุขัดของวา ไมปรากฏหลักฐานเอกสารตนฉบับหรือสําเนา
ใบรับเงินหรือทรัพยสนิ ทีบ่ ริจาคสําหรับใชเปนหลักฐานเพือ่ ออกหนังสือรับรองตามแบบ นร.๒ หรือผูม อี าํ นาจ
ลงลายมือชื่อในขณะที่มีการบริจาคทรัพยสินไดพนจากหนาที่หรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นแลว
เปนตน นอกจากนี้ มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของหนวยงานที่รับบริจาคบางคนเรียกรองเอาประโยชน
จากผูบริจาคทรัพยสินในการออกหนังสือรับรองฯ อันเปนเหตุใหผูบริจาคทรัพยสินซึ่งเดินทางไปติดตอ
ตองไดรบั ความเดือดรอนและมีทศั นคติในดานลบตอหนวยงานราชการ รวมทัง้ ยังทําใหขา ราชการ พนักงาน
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐสวนมากทีต่ งั้ ใจปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริตตองไดรบั ผลกระทบอันเนือ่ งมาจาก
การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่ของรัฐบางรายที่ประพฤติไมสุจริตดังกลาวดวย ดังนั้น
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองตามแบบ นร.๒
ดังนี้
๑. ขอใหสว นราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ สภากาชาดไทย และนิตบิ คุ คลทีป่ รากฏ
ชือ่ อยูใ นรายชือ่ ทีส่ าํ นักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ เปนหนวยงานทีไ่ ดรบั บริจาค
ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน จัดทําหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน โดยใหผูมีอํานาจ

๗๖ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั ง สื อ รั บ รองแสดงรายการการบริ จ าคทรั พ ย สิ น ตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๘
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒
เพือ่ ประโยชนในการใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณตอ ไป และมอบใหแกผบู ริจาค
ทรัพยสิน เพื่อสาธารณประโยชนทุกรายในทุกครั้งที่มีการบริจาคทรัพยสิน
๒. กรณีมีเหตุขัดของเนื่องจากไมปรากฏหลักฐานเอกสารตนฉบับหรือสําเนาใบรับเงิน หรือ
ทรัพยสินที่บริจาคเพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดทําหนังสือรับรองตามแบบ นร.๒ อันเนื่องมาจาก
การสูญหายหรือไดมกี ารทําลายเอกสารตามระเบียบของทางราชการหรือหนวยงานแลว ใหสว นราชการหรือ
หน ว ยงานที่ รั บ บริ จ าคตรวจสอบหลั ก ฐานต น ฉบั บ ที่ ไ ด ม อบให แ ก ผู  บ ริ จ าคว า เป น หลั ก ฐานที่ อ อก
โดยสวนราชการหรือหนวยงานทีร่ บั บริจาคหรือไม รวมทัง้ สอบสวนปากคําผูม สี ว นเกีย่ วของเพือ่ ประกอบการ
พิจารณา หากปรากฏขอเท็จจริงวาผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดบริจาคทรัพยสินใหแก
สวนราชการหรือหนวยงานจริง ใหสวนราชการหรือหนวยงานดังกลาวดําเนินการออกหนังสือรับรอง
ตามแบบ นร.๒ ใหแกผบู ริจาคโดยเร็ว ทัง้ นี้ ใหผมู อี าํ นาจลงลายมือชือ่ ในหนังสือดังกลาว การอางเหตุขดั ของ
วามิไดเปนผูดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อตามกฎหมายในขณะที่มีการบริจาคยอมไมสามารถ
กระทําได เนื่องจากกฎหมายมิไดกําหนดใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตองเปนผูดํารงตําแหนงในขณะที่
มีการบริจาคเทานั้น
๓. ขอใหสว นราชการสัง่ กําชับใหเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑของกฎหมายและ
ระเบียบโดยเครงครัด รวมทั้งใหผูบังคับบัญชาทุกระดับไดตรวจตราและสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่อมิใหเกิดกรณีเรียกรองเอกประโยชนจากผูบริจาคทรัพยสินในการออกหนังสือ
รับรองตามแบบ นร. ๒ หรือกรณีอื่นใด หากปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีกรณีทุจริตเกิดขึ้น ใหสวนราชการหรือ
หนวยงานดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง และดําเนินการทางวินัยหรือคดีอาญาแกเจาหนาที่ผูกระทําการ
ทุจริตดังกลาว ตามควรแกกรณีตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และโปรดแจงใหสว นราชการและหนวยงานในสังกัดใหความรวมมือ
ถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๒๓ , ๔๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๑๕

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๗๗

ที่ นร ๐๕๐๗/ ๑๓๕๗

(สําเนา)

สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม ๑๐๓๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๔๘
เรื่อง หารือการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อางถึง ๑. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗
๒.หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๗/ ๙๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘
ตามที่ไดแจงวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค
ทรัพยสินอันเปนประโยชนแกศาสนา ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ กรณีทใี่ หหวั หนาสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเปน ผูล งลายมือชือ่ ในหนังสือรับรองฯ รวมกับนายอําเภอแหงทองทีก่ รณีบริจาคทรัพยสนิ ครัง้ ละไมเกิน
หาแสนบาทหรือรวมกับผูว า ราชการจังหวัดแหงทองทีก่ รณีบริจาคทรัพยสนิ ครัง้ ละเกินหาแสนบาท และใหผูแทน
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองฯ รวมกับผูอํานวยการเขต
แหงทองที่สําหรับการบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกินหาแสนบาทในเขตกรุงเทพมหานคร หากบริจาค
ครั้งละเกินหาแสนบาทขึ้นไปใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองฯ ความละเอียด
ตามหนังสือที่อางถึง ๑ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นวา ในเขตจังหวัดสมควรมอบหมายให
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองฯ แทนหัวหนาสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด และในเขตกรุงเทพมหานครเห็นควรมอบหมายใหผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติหรือผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูลงลายมือชื่อ ในหนังสือรับรองฯ
แทนผู  แ ทนกรมการศาสนา หรืออธิบดีก รมการศาสนา แล วแต ก รณี เพื่ อ ให เ กิ ด ความคล อ งตั วและ
อํานวยประโยชนแกผูบริจาคทรัพยสินและการปฏิบัติราชการโดยรวม ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดขอความรวมมือมายังกระทรวงมหาดไทยไดสงผูแทนเพื่อรวมประชุมปรึกษาหารือในการปรับปรุงแกไข
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ณ หองประชุมสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนั้น
ขอเรียนวา ที่ประชุมผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรุงเทพมหานคร มีมติ
เห็นควรใหปรับปรุงแกไขมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.๒๕๓๘ ใหสอดคลองกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบของสวนราชการตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ โดยในชัน้ นี้
สมควรใหหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริจาคทรัพยสินอันเปนประโยชนแกศาสนา

๗๘ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ใหแกสถานประกอบศาสนกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมาย เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน โดยอนุโลมถือปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ ไปพลางกอน ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาแลวเห็นวา เนือ่ งจากผูแ ทนกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ตางเห็นพองตองกันที่จะใหโอนงานการรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินหรือการลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรองฯ กรณีบริจาคทรัพยสนิ ใหแกวดั โดยมอบใหผอู าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ผูแ ทนผูอ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือผูอ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองฯ แทนหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผูแทนกรมการศาสนา หรือ
อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แลวแตกรณี ดังนั้น ในชั้นนี้ จึงขอใหสวนราชการและหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของถือปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม ในกรณีทมี่ กี ารบริจาคทรัพยสนิ อันเปนประโยชนแกศาสนา
ใหแกสถานประกอบศาสนกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมาย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๒๓ , ๔๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๒๒๔

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๗๙

ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๔๒๑๒

(สําเนา)

สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา
ผลงานเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณใหแกบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคล
๒. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการพิจารณาวา
นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เพื่อขอ
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ
๓. แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.๑)
ตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกาวาดวยการการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่ สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติ
ใหการพิจารณาวาบุคคลใดมีบทบาทหรือสวนสําคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันใหนิติบุคคลกระทําการ
อยางใดอยางหนึง่ อันเปนประโยชนแกสาธารณะและบุคคลใดของคณะบุคคลซึง่ จัดกิจกรรมเปนการเฉพาะกิจและ
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือดานอืน่ ๆ เพือ่ สาธารณประโยชน ซึง่ บุคคลทีก่ ระทําผลงานแกนติ บิ คุ คลนัน้
สามารถนําผลงานมาใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธกี ารและเงือ่ นไขทีส่ าํ นักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา นัน้
บัดนี้ ไดมปี ระกาศสํานักนายกรัฐมนตรีตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวรวม ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน
เพือ่ พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณใหแกบคุ คล
ของนิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคล
๒. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการพิจารณาวา
นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เพื่อขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

๘๐ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ซึ่ ง สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด นํ า ลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบั บ ประกาศ
และงานทั่วไป เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แลว ทั้งนี้ แบบหนังสือรับรองแสดง
ผลงานกรณีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกนิติบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคล
ของคณะบุคคลตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีในขอ ๑ ใหใชตามแบบหนังสือรับรองผลงาน (นร.๑)
โดยหากเปนกรณีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลของนิติบุคคลกําหนดเพิ่มเติม
ใหผูแทนนิติบุคคลรวมลงชื่อรับรอง และประทับตราของนิติบุคคลดวยตามแบบที่สงมาดวยนี้
ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัดไดทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
อําพน กิตติอําพน
(นายอําพน กิตติอําพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๒๓ , ๔๒๔
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๘๑

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาผลงานเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ใหแกบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคล
โดยทีพ่ ระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรก
คุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
อันเปนทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ (๒) และ (๓) และวรรคสอง
ไดกําหนดใหสํานักนายกรัฐมนตรีวางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาผลงานในฐานะบุคคล
ของนิติบุคคลซึ่งมีบทบาทหรือสวนสําคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันใหนิติบุคคลกระทําการอยางใด
อย า งหนึ่ ง อั น เป น ประโยชน แ ก ส าธารณะ และบุ ค คลของคณะบุ ค คลซึ่ ง จั ด กิ จ กรรมเป น การเฉพาะ
และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือดานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึง่ แกไขเพิม่ เติม โดยพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน
เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแกบุคคลของ
นิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคลไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ บุคคลของนิติบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่จะรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตองเปนบุคคลผูซึ่งไดกระทําความดีความชอบโดยเปนผูมีบทบาทหรือสวนสําคัญ
ในการสนับสนุนหรือผลักดันใหนติ บิ คุ คลบริจาคทรัพยสนิ หรือกระทําการอยางใดอยางหนึง่ อันเปนประโยชน
แก ส าธารณะ และหากมิ ใช เ พราะบุ ค คลผู  นั้ น แล ว การบริ จ าคทรั พ ย สิ น หรื อ การกระทํ า การดั ง กล า ว
จะเปนไปไมได
บุคคลตามวรรคหนึ่งตองไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีหรือดําเนินกิจการ
ที่ผิดกฎหมาย
ในกรณีบคุ คลตามวรรคหนึง่ ถูกกลาวหาวาหลบเลีย่ งการชําระภาษีหรือดําเนินกิจการทีผ่ ดิ กฎหมาย
สวนราชการหรือหนวยงานทีเ่ สนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณจะรอการพิจารณาขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับบุคคลของนิติบุคคลนั้นไวกอนก็ได

๘๒ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ขอ ๒ บุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเปนการเฉพาะกิจและมีรายไดหรือผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และดานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชนที่จะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ตองเปนบุคคลสําคัญที่สุด จนเปนที่ยอมรับในคณะผูรวมจัดกิจกรรมใหเปนผูนํา
โดยมีหลักฐานสําคัญยืนยันในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ดวยความวิริยะ อุสาหะ สุจริต และปราศจากขอครหา
ใด ๆ
ขอ ๓ นิติบุคคลที่เปนผูบริจาคทรัพยสินหรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนประโยชน
แกสาธารณะ ตามขอ ๑ ตองไมอยูระหวางถูกดําเนินการคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงการชําระภาษีหรือดําเนิน
กิจการที่ผิดกฎหมาย
ในกรณีที่นิติบุคคลถูกกลาวหาวาหลบเลี่ยงการชําระภาษีหรือดําเนินการกิจการที่ผิดกฎหมาย
สวนราชการหรือหนวยงานทีจ่ ะเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณจะรอการพิจารณาขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับบุคคลของนิติบุคคลนั้นไวกอนก็ได
การบริจาคทรัพยสนิ ตามขอ ๑ นิตบิ คุ คลนัน้ ตองไมไดรบั ประโยชนตอบแทนในเชิงการคาการโฆษณา
หรือการดําเนินการทางธุรกิจ
ขอ ๔ ทรัพยสินที่นิติบุคคลบริจาคใหแกทางราชการ ถากฎหมายกําหนดใหผูบริจาคเปนผูรับภาระ
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการบริจาคตามกฎหมาย จะนําคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการบริจาคนั้น
มาใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไมได
ขอ ๕ ทรัพยสินที่นิติบุคคลบริจาคใหแกทางราชการและจะนํามาใชประกอบการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลของนิติบุคคลนั้น ตองเปนทรัพยสินที่เห็นไดวา สามารถ
นําไปใชประโยชนแกสาธารณะได หากทรัพยสินที่บริจาคไมกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะหรือเปนภาระ
แกทางราชการจะนํารายการการบริจาคดังกลาวมาใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณไมได
ขอ ๖ การรับรองผลงานการกระทําความดีความชอบของบุคคลตามขอ ๑ และขอ ๒ ใหหัวหนา
สว นราชการระดับกรมหรือเทียบเทา หรือหัว หน า หน วยงานของรั ฐ ที่ ไ ด รั บประโยชน ห รื อ เกี่ ย วข อ ง
เปนผูรับรองผลงาน และใหบุคคลของนิติบุคคลที่ไดรับการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และผูแ ทนนิตบิ คุ คลทีม่ อี าํ นาจหนาทีล่ งนามผูกพันนิตบิ คุ คลรวมลงนามพรอมประทับตราของนิตบิ คุ คลหรือ
ใหบุคคลของคณะบุคคลที่ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณรวมลงนามดวย
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๘๓

ขอ ๗ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลของนิติบุคคลตามขอ ๑
ต อ งมี ม ติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ห รื อ มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารนิ ติ บุ ค คลนั้ น เห็ น ควรเสนอ
ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหแกบคุ คลดังกลาว ทัง้ นี้ จะตองมีหนังสือรับรองหรือรายงานการประชุม
ของที่ประชุมใหญของนิติบุคคลหรือของคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้นประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๘ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใดใหแกบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคล
ของคณะบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบตามหลักเกณฑในขอ ๑ หรือขอ ๒ ใหพิจารณาตามผลงาน
ของบุคคลนัน้ ๆ ยกเวนกรณีเปนการบริจาคทรัพยสนิ ของนิตบิ คุ คลหรือการบริจาครายไดจากการจัดกิจกรรม
ของคณะบุคคล ใหพิจารณาตามจํานวนเงินหรือมูลคาของทรัพยสินที่บริจาค โดยการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณแตละชัน้ ตราตองมีรายการบริจาคทรัพยสนิ ไมตาํ่ กวาสามเทาของการบริจาคทรัพยสนิ
ตามที่กําหนดไวในบัญชีที่ ๑ ทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘
ขอ ๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

๘๔ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาวานิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค
ในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เพื่อขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
โดยทีม่ าตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เรกคุ ณ าภรณ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ไดกําหนดใหการพิจารณาวานิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน
ตามมาตรา ๑๐ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
กระทําความดีความชอบของบุคคลตามขอ ๑ และขอ ๒ กระทําความดีความชอบของบุคคลตามขอ ๑ และ
ขอ ๒ เพิม่ เติม โดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนทีส่ รรเสริญยิง่
ดิเรกคุณาภรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการพิจารณาวานิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน
ตามมาตรา ๑๐ (๔) ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ นิติบุคคลที่จะไดรับการพิจารณาวาเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ
อันเปนสาธารณประโยชน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) เป น นิ ติ บุ ค คลที่ ป ระกอบกิ จ การอั น เป น สาธารณประโยชน ด  า นการศาสนา การศึ ก ษา
การสาธารณสุข การแพทย การพัฒนาชุมชนและสังคม การสังคมสงเคราะห ความมั่นคงของชาติ หรือ
ดานอื่นอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
(๒) เปนนิตบิ คุ คลทีม่ ผี ลงานอันเปนสาธารณประโยชนอยางกวางขวาง และเปนทีป่ ระจักษตอ สังคม
โดยทั่วไป เชน ไดรับรางวัลยกยองหรือการประกาศเกียรติคุณในฐานะองคการที่ปฏิบัติงานอันเปนสาธารณ
กุศลและสาธารณประโยชนจากหนวยงานของรัฐ
(๓) เปนนิตบิ คุ คลทีไ่ ดรบั การประกาศกําหนดจากกระทรวงการคลังใหเปนองคการสถานสาธารณกุศล
สถานพยาบาล และสถานศึกษา ที่ผูมีเงินไดมีสิทธิขอหักลดหยอนเงินบริจาคในการประเมินภาษีเงินได และ
ไดนําเงินรายไดไปใชจายเพื่อการอันเปนสาธารณประโยชนไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของรายไดในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมายอนหลัง ๓ ป
(๔) ไมเปนนิติบุคคลของตางประเทศ
(๕) ไมเปนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรหรือผลประโยชนทางการคา
(๖) ไมเปนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการทางดานการเมือง
ในกรณีทเี่ ปนนิตบิ คุ คลทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ ใหไดรบั การยกเวนไมตอ งพิจารณาตาม (๓)

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๘๕

ขอ ๒ ใหกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของนิติบุคคลพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและลักษณะของนิติบุคคลตามขอ ๑ แลวเสนอเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ โดยสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งนิติบุคคลและสําเนาขอบังคับของนิติบุคคล หรือหลักฐานแสดง
การจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมาย
(๒) สําเนารายชื่อคณะกรรมการนิติบุคคล
(๓) รายงานแสดงงบดุลยอนหลัง ๓ ป
(๔) สําเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองรางวัลที่เคยไดรับ (ถามี)
เมือ่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดพจิ ารณากลัน่ กรองผลงานและลักษณะของนิตบิ คุ คลแลวใหนาํ
เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา หากนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ใหสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อ
นิติบุคคลดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาตอไป
ขอ ๓ ใหนิติบุคคลที่ไดรับการประกาศรายชื่อตามขอ ๒ สงรายงานการประชุมใหญงบดุลและบัญชี
รายไดรายจาย พรอมทัง้ รายงานการดําเนินงานของกิจการทุกรอบปบญ
ั ชีใหหนวยงานทีเ่ สนอเรือ่ งตามขอ ๒
ภายใน ๑๕๐ วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบ
ในกรณีทผี่ ลการตรวจสอบปรากฏวานิตบิ คุ คลขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามตามขอ ๑ หรือ
กรณีนิตบิ คุ คลไมปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหหนวยงานที่เสนอเรือ่ งตามขอ ๒ สงเรื่อง
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยพลัน เพื่อดําเนินการเพิกถอนชื่อโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ นิติบุคคลที่ไดรับการประกาศกําหนดชื่อในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ กอนประกาศ
ฉบับนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนนิติบุคคลตามประกาศฉบับนี้
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

๘๖ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

แบบ นร. ๑
แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
(เครื่องหมายตราครุฑหรือเครื่องหมายองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ)
ที่……………………..

ชื่อ (หนวยงานเจาของหนังสือ)

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (นาย , นาง , นางสาว) …………………………………………………..
ชือ่ สกุล ………………………………………………. บานเลขที…่ ………………หมูท …ี่ …………. ซอย ………………………………
ถนน ……………………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………. อําเภอ/เขต ……………………………
จังหวัด …………………………………………… อาชีพ ……………………………………….. โทร. …………………………………….
ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนที่เปนผลงาน ดังนี้
๑. ตั้งแตวันที่ …… เดือน ……...…….. พ.ศ. ……… ถึงวันที่ ………… เดือน ……...……….. พ.ศ. ………
ไดกระทําความดีความชอบ คือ …………………. (ระบุเหตุหรือพฤติกรรมทีไ่ ดกระทํา) ………………………………………..
๒. ตั้งแตวันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ. ……… ถึงวันที่ ………… เดือน …………….. พ.ศ. …………
ไดกระทําความดีความชอบ คือ …………………. (ระบุเหตุหรือพฤติกรรมทีไ่ ดกระทํา) ………………………………………..
ฯลฯ
ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดของผลงานไวทายหนังสือรับรองแลว
ขอรับรองวา รายงานแสดงผลงานดังกลาวขางตนถูกตองและไมเคยเสนอขอพระราชทาน
จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไปแลว
ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตอง
(ลงชื่อ)…………………………………………………
(............พิมพชื่อเต็ม...............)
ผูแ ทนนิตบิ คุ คล (ลงชือ่ และประทับตรานิตบิ คุ คล)
วันที่ ...........เดือน ...........พ.ศ. .........
(ลงชื่อ)…………………………………………………
(............พิมพชื่อเต็ม...............)
วันที่ ...........เดือน ...........พ.ศ. .........

ใหไว ณ วันที่ ………เดือน …………..…… พ.ศ. ….
(ลงชื่อ)…………………………………………………
(............พิมพชื่อเต็ม...............)
(ระบุตาํ แหนงผูม อี าํ นาจหนาทีร่ บั รองผลงาน
ตามพระราชกฤษฎีกา)

(หมายเหตุ ใหระบุพฤติกรรมใหชัดเจนวาไดกระทําหรือดําเนินการอยางไร และทําใหเกิดการบริจาคหรือ
ประโยชนแกสาธารณะอยางไร

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๘๗

(สําเนา)

ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๓๕๗

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม ๑๐๓๐๐
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การประกาศรายชือ่ นิตบิ คุ คลตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายชื่อนิติบุคคลฯ จํานวน ๔๐ แหง
ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดชื่อนิตบุคคลใหเปนนิติบุคคลที่สวนราชการ
จะมีหนังสือรับรองผลงานของผูกระทําความดีความชอบตอนิติบุคคล และเปนนิติบุคคลที่ดําเนินการ
ออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินใหแกบุคคลที่บริจาคทรัพยสินใหแกนิติบุคคล
(ตามแบบหนั ง สื อ รั บ รองที่ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กํ า หนด) เพื่ อ ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ต ามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ มาโดยลําดับ โดยขณะนี้ไดประกาศรายชื่อนิติบุคคล
ดังกลาวแลว รวม ๔๐ แหง นั้น
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอสงบัญชีรายชื่อนิติบุคคลดังกลาวมาเพื่อใหสวนราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของใชประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป ทั้งนี้ เมื่อมี
การประกาศเพิ่มเติมจะไดแจงมาใหทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงหนวยงานในสังกัดทราบตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
สมชาย พฤฒิกัลป
(นายสมชาย พฤฒิกัลป)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๒๓ , ๔๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑
www.cabinet.thaigov.go.th

๘๘ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

รายชื่อนิติบุคคลที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
ลำาดับ
ที่
๑ มูลนิธิชัยพัฒนา
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อนิติบุคคล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๙๔ ง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
มูลนิธิจุฬาภรณ์
”
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
”
ราชินีนาถ
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
”
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
”
มูลนิธิช่วยคนปญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
”
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด
”
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
”
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
”
มูลนิธิราชสุดา
”
มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง
”
มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง)
”
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑
มูลนิธิอานันทมหิดล
”
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
”
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
”
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
”
ศิริราชมูลนิธิ
”

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๘๙

ลำาดับ
ชื่อนิติบุคคล
ที่
๒๐ มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
๒๑ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
๒๒ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
๒๓

มูลนิธิโรงพยาบาลตำารวจ

๒๔

มูลนิธิรามาธิบดี

๒๕
๒๖

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

๒๗
๒๘

มูลนิธิขาเทียม
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิพระดาบส
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
”
”
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๖ ง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒
เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๓๓ ง
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๒๕ ง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
”
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๖๔ ง
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖
”
”

”
”
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๔๐ ง
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๘๐ ง
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง
พระบรมราชชนก
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า
เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๔๑ ง
พีน่ างเธอเจ้าฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

๙๐ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ลำาดับ
ชื่อนิติบุคคล
ที่
๓๘ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
๓๙
๔๐

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๒ ง
อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๙๑

-ตัวอย่าง-

คำาสั่งจังหวัด ..........
ที่ .... / ....
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำาปี ....
..........................................
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ และข้อ ๖ แห่งระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สนิ และการแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการ
เสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำาปี .... ดังต่อไปนี้
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด….
ประธานกรรมการ
๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด....(ที่รับผิดชอบ)
รองประธานกรรมการ
๓) ปลัดจังหวัด....
กรรมการ
๔) ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด....
กรรมการ
๕) อัยการจังหวัด....
กรรมการ
๖) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด....
กรรมการ
๗) ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด....
กรรมการ
๘) ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต .. กรรมการ
๙) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด....
กรรมการ
๑๐) ท้องถิ่นจังหวัด....
กรรมการ
๑๑) หัวหน้าสำานักงานจังหวัด....
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) หัวหน้ากลุ่มงานอำานวยการ สำานักงานจังหวัด….
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการดั ง กล่ า ว มี อำ า นาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ประวั ติ
ความประพฤติ การกระทำาความดีความชอบและความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ของราชการส่วนภูมิภาคและ
ราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ประจำาปี .... ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
พ.ศ. ....
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

๙๒ คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

คณะทำางาน
ที่ปรึกษา
นายวิบูลย์
สงวนพงศ์
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
นายสยาม
ศิริมงคล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.

คณะทำางาน
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำาจิต
นางสาวนภพร เกษรพันธุ์
นางสาวจันทิรา เพชรรักษา

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ๙๓

พิมพที่ บริษัทบพิธการพิมพ
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