
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

...............................

1.  ชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ มี 7  ชั้นตรา ดังนี้
              ชั้นที่ 1  ปฐมดิเรกคุณาภรณ  (ป.ภ.)
              ชั้นที่ 2  ทุติยดิเรกคุณาภรณ  (ท.ภ.)

  ชั้นที่ 3  ตติยดิเรกคุณาภรณ  (ต.ภ.)
  ชั้นที่ 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ  (จ.ภ.)

   ชั้นที่ 5  เบญจมดิเรกคุณาภรณ  (บ.ภ.)
  ชั้นที่ 6  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ  (ร.ท.ภ.)

   ชั้นที่ 7  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ  (ร.ง.ภ.)
2.  กระบวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณมี

กฎหมายระเบียบใดที่เกี่ยวของบาง
  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ กฎหมายกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไขที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง 
ดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.2538  ซึ่งมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย  เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม  2538  ดังนั้น  กระบวนการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ  จึงมีกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

(1)  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.2534
(2)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง

   ดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.2538
(3)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรอง 

แสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน  และการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและ
กลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

  อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.2538
(4)   ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  กําหนดรายชื่อนิติบุคคลที่สวนราชการรับรองผลงานของ

ผูกระทําความดีความชอบตอนิติบุคคลนั้น ๆ ได  และรายชื่อนิติบุคคลที่สามารถออกหนังสือ         
รับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินใหแกนิติบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในหนังสือรับ
รอง และหนวยงานที่เสนอขอพระราชทานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.2538
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(5)    มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2545  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่  นร  0207/ว 112  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2545  เร่ือง  หลักเกณฑการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแกผูนํานิติบุคคล หรือ
คณะบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบ กรณีมีผลงานในการผลักดันใหนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
บริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน

3.  หลักเกณฑ เงื่อนไข  และแนวทางในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอันเปนที่
สรรเสรญิยิง่ดิเรกคณุาภรณตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.2538

3.1  ลักษณะการกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ  ศาสนา  และ
     ประชาชน  จําแนกไดเปน  2  ประเภท  คือ

3.1.1  การกระทําความดีความชอบที่มีผลงานอันเปนประโยชนแกประเทศ  ศาสนา
และประชาชน  มีลักษณะ  ดังนี้

(1) มีผลงานดีเดนหรือเปนแบบอยางอันควรแกการสรรเสริญ  หรือ
(2) เปนการกระทําที่ฝาอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกปองชีวิตหรือทรัพยสินอันเปน

ประโยชน   ตอสังคม  หรือประเทศ
(3) เปนผูนํานิติบุคคลใดคนหนึ่งหรือหลายคน  เชน ประธานกรรมการ  กรรมการ

กรรมการผูจัดการหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคล  ซึ่งไดกระทําความดีความชอบโดย
เปนผูมีบทบาทหรือสวนสําคัญในการสนับสนุน  หรือผลักดันใหนิติบุคคลบริจาค
ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน  สวนราชการหรือหนวยงานที่ไดรับประโยชน
อาจพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูนํานิติบุคคล          
ดังกลาวได  กรณีนี้สวนราชการหรือหนวยงานที่ไดรับประโยชนจะตองมีหนังสือ รับ
รอง  และสามารถพิสูจนใหเห็นวา  ผลงานความดีความชอบที่นํามาเสนอขอ
พระราชทาน  หากมิใชเพราะบุคคลผูนั้นแลว  การบริจาคดังกลาวจะเปนไปไมได
และที่ประชุมใหญของนิติบุคคล หรือกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้นมีมติเห็นควร
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูนํานิติบุคคลดังกลาว  ทั้งนี้
จะตองมีหนังสือรับรองหรือรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญของนิติบุคคลหรือ
กรรมการบริหารนิติบุคคลนั้นประกอบการพิจารณาดวย
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(4) เปนผูนําคณะบุคคลจัดกิจกรรมเปนการเฉพาะกิจ  และมีรายไดหรือทรัพยสิน
บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน  โดยตองมีหลักฐานยืนยันวา ผูไดรับการเสนอชื่อ
ขอพระราชทานนั้นเปนบุคคลสําคัญที่สุดในการจัดหา  และรวบรวมทรัพยสินดวย
ความวิริยะ อุตสาหะสุจริต  และปราศจากขอครหาใด ๆ จนเปนที่ยอมรับใน
หมูคณะผูรวมกิจกรรม  และผูรวมบริจาคใหเปนผูนําและสมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณได

3.1.2  การกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน
(1)  เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน เชน เพื่อการศาสนา การศึกษา

การสาธารณสุข การแพทย การพัฒนาชุมชน  การสังคมสงเคราะห หรือความมั่นคง
ของชาติ

(2)  ทรัพยสินที่บริจาคตองเปนของผูบริจาคหรือผูบริจาคมีสิทธิบริจาคไดในนามของตน

3.2 เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ  เริ่มขอพระราชทาน
ชั้นตราใด  และขอไดสูงสุดถึงชั้นตราใด

           

3.2.1 กรณีการกระทําความดีความชอบที่เปนผลงาน
      การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณใหเร่ิมตนขอจากชั้นที่ 7

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ  และใหเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตราตามลําดับจนถึงชั้นที่ 1
ปฐมดิเรกคุณาภรณ   เวนแตพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดไวเปนอยางอื่น

สําหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใดใหแกผูนํานิติบุคคล            
หรือคณะบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบ  ใหพิจารณาตามจํานวนเงินหรือมูลคาของทรัพยสินที่บริจาค
โดยการเสนอขอแตละชั้นตราตองมีรายการบริจาคทรัพยสินไมตํ่ากวา  3  เทา  ของการบริจาคทรัพยสิน

3.2.2  กรณีการกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสิน
(1)  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณใหแกผูบริจาคทรัพยสิน

เปนไปตามมูลคาของทรัพยสิน ดังนี้
               100,000 บาทขึ้นไป  ขอ ร.ง.ภ.

                  200,000 บาทขึ้นไป ขอ ร.ท.ภ.
               500,000 บาทขึ้นไป        ขอ บ.ภ.
            1,500,000 บาทขึ้นไป ขอ จ.ภ.
            6,000,000 บาทขึ้นไป ขอ ต.ภ.
          14,000,000 บาทขึ้นไป ขอ ท.ภ.
          30,000,000 บาทขึ้นไป ขอ ป.ภ.
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(2)  การคํานวณมูลคาของทรัพยสินที่บริจาคใชหลักเกณฑการคํานวณมูลคาของทรัพย
สินที่บริจาค  ดังนี้

 การบริจาคที่ดิน  ใหถือตามราคาที่เจาพนักงานรับรองตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
ในขณะที่รับบริจาค

 การบริจาคเงินตราตางประเทศ  ใหคํานวณเปนเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ เวลา  และสถานที่ที่รับบริจาค

 การบริจาคทรัพยสินอื่นนอกจากขางตนและเงินตรา  ใหถือตามราคาตลาดของ
ทรัพยสินนั้นในขณะที่รับบริจาค

(3) การบริจาคทรัพยที่มีผูรวมบริจาคหลายคน  ใหแสดงรายละเอียดดวยวา  ผูบริจาค
แตละคนไดบริจาคทรัพยสินเปนมูลคาเทาใด  ในกรณีที่มิไดแสดงรายละเอียด
ดังกลาวไวใหถือวา  ผูบริจาคแตละคนไดบริจาคทรัพยสินเปนมูลคาเทา ๆ กัน

(4) กรณีผลงานการกระทําความดีความชอบโดยการบริจาคทรัพยสินที่กระทําในนามนิติ
บุคคล  เกิดจากการสนับสนุนหรือการผลักดันของผูนํานิติบุคคลมากกวา  1  คน
และผลงานการกระทํานั้นดีเดนเปนประโยชนยิ่งแกราชการชัดเจนไมแตกตางกัน               
ใหถือวาแตละคนมีผลงานเทากัน  และแตละคนเสนอขอไดในสัดสวนของทรัพยสิน
ที่เทากัน  ทั้งนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานที่ไดรับประโยชนเปนผูพิจารณา
เสนอขอพระราชทาน  สรุปแยกผลงานของแตละคนใหชัดเจนตามมาตรา 10 (1)
ของพระราชกฤษฎีกาฯ  พ.ศ. 2538  ตามสัดสวนของเกณฑที่กําหนดไวตามขอ 3.2.1

3.2.3  แนวทางในการพิจารณาการกระทําความดีความชอบ  เพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
(1)  ไมจํากัดเฉพาะกลุมหรือพวก หรือหมูคณะ
(2)  ไมเกิดประโยชนกับตนเองอยางเห็นไดชัด
(3)  ไมมีลักษณะเปนเชิงการคา ธุรกิจ หรือไดรับผลตอบแทนจากผลงานนั้น ๆ
(4)  การบรจิาคทรพัยสินเพือ่การศาสนา สถานประกอบการศาสนกจิตองแสดงหลกัฐาน

ประกอบวา  นําทรัพยสินไปใชและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะอยางใด
(5)  ทรัพยสินที่บริจาคใหแกราชการจะนํามาใชประกอบการพิจารณาเสนอขอ           

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูนํานิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น           
ตองเปนทรัพยสินที่เห็นไดวา  สามารถนําไปใชเปนประโยชนแกสาธารณะได
หากทรัพยสินที่บริจาคไมกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะหรือเปนภาระแก         
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ทางราชการ  หามมิใหสวนราชการหรือหนวยงานใด ๆ  นํารายการบริจาคดังกลาว
มาใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

(6)  การกระทําความดีความชอบในกรณีบริจาคทรัพยสิน  นิติบุคคลหรือผูนํานิติบุคคล
นั้นตองไมไดรับประโยชนโดยชัดแจง  ทั้งในทางตรงและทางออมเกี่ยวเนื่องจากการ
บริจาคทรัพยสินนั้น   เวนแตประโยชนของผูนํานิติบุคคลในดานสังคม ไมถือวาเปน
ขอจํากัดในการพิจารณา

(7)  ทรัพยสินที่นิติบุคคลบริจาคใหแกราชการ  ในกรณีที่ตองชําระคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายในการบริจาคตามกฎหมาย  ใหผูบริจาคเปนผูรับภาระในสวนนี้  หาก
ผูรับบริจาคเปนผูรับภาระในสวนนี้แลว  จะนํารายการนั้นมาใชประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานไมได

(8)  กรณีนิติบุคคลที่เปนผูบริจาคถูกกลาวหาวาหลบเลี่ยงการชําระภาษี  หรือดําเนินกิจ
การที่ผิดกฎหมาย  สวนราชการหรือหนวยงานที่พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
จะรอการพิจารณาขอพระราชทานสําหรับผูนํานิติบุคคลนั้นไวกอนก็ได  และกรณี
ผูนํานิติบุคคลอยูระหวางถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงชําระภาษี  หรือดําเนิน
กิจการที่ผิดกฎหมาย  หามมิใหสวนราชการหรือหนวยงานเสนอขอพระราชทาน
ใหแกผูนํานิติบุคคลดังกลาว

3.3  คุณสมบัติของบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

คุณสมบัติของบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
จะตองมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามดังนี้  คือ

(1) มีความประพฤติดี
(2) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
(3) ไมเคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณฯตามกฎหมายนี้  หรือตามกฎหมายอื่น

เวนแตเปนการตองสงคืนเนื่องจากไดรับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น

3.4  กรณีการกระทําความดีความชอบใหแกนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจ
กรรมอันเปนสาธารณประโยชน

                        การกระทําความดีความชอบ  กรณีผลงานที่กระทําใหแกนิติบุคคลที่มิใชสวนราชการ ตอง
กระทําความดีความชอบใหแกนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชนตาม
รายชื่อสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยปจจุบันนี้รายชื่อนิติบุคคลที่ไดรับ
ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา   จํานวน 35  แหง   ดังนี้
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(1) มูลนิธิชัยพัฒนา
(2) มูลนิธิจุฬาภรณ
(3) มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ
(4) มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ
(5) มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรม

ราชูปถัมภ
(6) มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชินูปถัมภ
(7) มูลนิธิสงเสริมกิจกรรมเยาวชนในชุมชนแออัด

ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระบรมโอรสา-
ธิราชฯ  สยามมกฎุราชกุมาร

(8) มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

(9) มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ
(10) มูลนิธิราชสุดา
(11) มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง
(12) มูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเชี่ยงตึ๊ง  (ปอเต็กตึ๊ง)
(13) มูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย
(14) มูลนิธิอานันทมหิดล
(15) มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลในพระบรม

ราชูปถัมภ
(16) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

(17) มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี

(18) ศิริราชมูลนิธิ
(19) มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ
(20) มูลนิธิโรงพยาบาลเลิศสิน
(21) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
(22) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
(23) มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ
(24) มูลนิธิรามาธิบดี
(25) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
(26) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
(27) มูลนิธิขาเทียม
(28) สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ
(29) มูลนิธิพระดาบส
(30) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
(31) มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(32) มลูนธิสิิริวฒันา เชสเชยีรในพระบรมราชนิปูถมัภ
(33) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา  ในพระ

ราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

(34) มูลนิธิสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศร  อดุลยเดช
วิกรม  พระบรมราชชนก

(35) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
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4.  การออกหนังสือรับรองการกระทําความดีความชอบเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

โดยที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเรื่องสําคัญ  และมีระยะเวลา
ดําเนินการลวงหนาไดไมเรงดวน  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  จึงไดมีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0217/ว 276
ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2538  กําชับใหหัวหนาสวนราชการตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาฯ  ใหมี
อํานาจลงนามในหนังสือรับรองและรายการบริจาคทรัพยสิน  หรือรับรองผลงานการกระทําความดี
ความชอบเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง  โดยไมมอบอํานาจใหผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทน

      4.1  กรณีการกระทําความดีความชอบที่เปนผลงาน
4.1.1  การกระทําความดีความชอบที่เปนผลงานตามมาตรา 8 (1) แหงพระราชกฤษฎีกา

วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  พ.ศ.2538  เพื่อขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราช
การที่มีฐานะเทียบกองสําหรับสวนราชการ หรือผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาฝาย
สําหรับรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ  หรือผูดํารงตําแหนงไมตํ่า
กวาผูอํานวยการกองสําหรับสภากาชาดไทยหรือหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแลว
แตกรณีเปนผูรับรองผลงาน  โดยตองระบุผลงาน  การปฏิบัติงาน  และระยะเวลาปฏิบัติ
ในหนาที่ตาง ๆ

4.1.2  การรับรองการกระทําความดีความชอบที่เปนผลงานของผูนํานิติบุคคล  หรือ
คณะบุคคล  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0207/ว 112  ลงวันที่
23  กรกฎาคม  2545  ใหหัวหนาสวนราชการที่ไดรับประโยชน หรือเกี่ยวของซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 10 หรือผูวาการ  ผูอํานวยการ  หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียก
ชื่ออยางอื่น  และมีฐานะเทียบเทาผูวาการหรือผูอํานวยการสําหรับรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือเลขาธิการสภากาชาดไทยสําหรับสภากาชาดไทยแลวแตกรณี
เปนผูรับรองผลงานโดยจะตองระบุรายละเอียดการปฏิบัติงาน  และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ของผูนํานิติบุคคลใหชัดเจน  หากมีการแตงตั้งใหมีการ
ปฏิบัติงาน  พรอมทั้งหลักฐานยืนยันวาเปนผูมีบทบาท หรือสวนสําคัญในการสนับสนุน
หรือผลักดันใหเกิดผลงานความดีความชอบดังกลาวนั้นดวย   ทั้งนี้   สวนราชการ
หรือหนวยงานที่รับบริจาคจะตองออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาค
ทรัพยสิน (นร.2)   ตามหลักเกณฑขอ 4.2  ประกอบดวย



กองการเจาหนาที่  สป.

8

4.2  กรณีบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน
4.2.1  การลงลายมือชื่อรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินจําแนกตามหนวยงานที่
        ไดรับประโยชน  ดังนี้

ลําดับ หนวยงานที่ไดรับประโยชน ผูมีอํานาจลงนาม หมายเหตุ
จากการบริจาคทรัพยสิน ไมเกิน 5  แสนบาท เกิน 5  แสนบาท

1 หนวยงานในราชการสวนกลาง อธิบดี หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปน

กรม
2. หนวยงานในราชการสวนภูมิภาค 1.  หัวหนาสวนราชการ

ประจําอําเภอและ
2.  นายอําเภอแหงทองที่ที่

มีการบริจาค

1. หัวหนาสวนราชการ
    ประจําจังหวัดและ
2. ผูวาราชการจังหวัดแหง
    ทองที่ที่มีการบริจาค

3. หนวยงานในราชการสวนทองถิ่น
(ก)  องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล สุขาภิบาล
เมืองพัทยา

(ข)  สภาตําบล องคการบริหาร
สวนตําบล หรือองคการ
ปกครองทองถิ่นอื่น

ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด  ปลัดเทศบาล
ปลัด อบต. ปลัดเมืองพัทยา
แลวแตกรณี

ผูวาราชการจังหวัด
เวนแตกรณีบริจาคใหแก
อบต.  ตองใหนายอําเภอ
แหงทองที่ลงนามรวมดวย

4. กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร
5. รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูดํารงตําแหนงที่มีชื่อเรียก

อยางอื่นและมีฐานะเทียบเทาผูวาการหรือผูอํานวยการ
6. หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เลขาธิการ ผูวาการหรือผูดํารงตําแหนงที่มีชื่อเรียก

อยางอื่นและมีฐานะเทียบเทาเลขาธิการหรือผูวาการ
7. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อธิการบดี
8. สภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย
9. นิติบุคคลที่ปรากฎชื่ออยูใน

รายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผูแทนนิติบุคคลนั้นและเหรัญญิก  หรือ
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน
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4.2.2  ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินเพื่อการศาสนา  

ลําดับ เขตพ้ืนที่บริจาค ผูมีอํานาจลงนาม หมายเหตุ
ไมเกิน 5  แสนบาท เกิน 5  แสนบาท

1. การบริจาคทรัพยสิน
ใหแก ผูรับในเขต
จังหวัด

1. หัวหนาสวนราชการประจํา
อําเภอที่เกี่ยวของและ

2. นายอําเภอแหงทองที่ที่มี
การบริจาค

1. หัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดที่เกี่ยวของและ

2. นายอําเภอแหงทองที่ที่มี
การบริจาค

ศาสนสถานที่
รับบริจาคตอง
แสดงหลักฐาน
ประกอบวา
ไดนําทรัพยสิน

2. การบริจาคทรัพยสิน
ใหแกผูรับในเขต
กรุงเทพมหานคร

1.ผูแทนสวนราชการทีเ่กีย่วของ
และ

2.ผูอํานวยการเขตแหงทองที่
ที่มีการบริจาค

อธบิดหีรือหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรมที่เกี่ยวของ

ไปใชและกอให
เกิดประโยชน
แกสาธารณะ
อยางใด

4.2.3  การบริจาคทรัพยสินที่มิไดกระทําใหแกหนวยงาน  แตเปนการกระทําเพื่อสาธารณ
ประโยชน
การกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชนที่มิไดกระทํา

ใหแกหนวยงาน  สามารถออกหนังสือรับรองแสดงการการบริจาคทรัพยสินตามหลักเกณฑดังกลาวตอไปนี้

ลําดับ เขตพื้นที่บริจาค ผูมีอํานาจลงนาม หมายเหตุ
ไมเกิน 5  แสนบาท เกิน 5  แสนบาท

1 การบริจาคทรัพยสิน
ใหแกผูรับในเขต
จังหวัด

1.  หัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอที่เกี่ยวของ
มากที่สุด  และ

2.  นายอําเภอทองที่ที่มีการ
บริจาค

1. หัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดที่เกี่ยวของมาก
ที่สุด  และ

2. ผูวาราชการจังหวัดแหง
ทองที่ที่มีการบริจาค

2. การบริจาคทรัพยสิน
ใหแกผูรับในเขต
กรุงเทพมหานคร

1.ผูแทนสวนราชการที่
เกี่ยวของมากที่สุด  และ

2.ผูอํานวยการเขตแหงทองที่
มีการบริจาค

1.  อธิบดีหรือหัวหนาสวนราช
การที่เรียกชื่ออยางอื่นและ
มีฐานะเปนกรมที่เกี่ยวของ
มากที่สุด
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4.2.4  กรณีการรับรองผลงานความดีความชอบของผูนํานิติบุคคลที่ไดบริจาคทรัพยสินใน
นามนิติบุคคล

การรับรองผลงานความดีความชอบที่ผูนํานิติบุคคลไดบริจาคทรัพยสินในนามนิติบุคคล                
ใหถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง         
ดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.2538  มาตรา 15  มาตรา 16  หรือมาตรา 17  โดยอนุโลมใชแบบหนังสือรับรองตาม
ที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด  นอกจากนี้  หนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินดังกลาว
จะตองระบุจํานวนมูลคาของทรัพยสินที่ไดรับบริจาคและรายการทรัพยสินที่บริจาคใหชัดเจนตามจริง               
ทั้งนี้  ในสวนที่กําหนดใหผูขอพระราชทานเปนผูลงนามใหผูแทนนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ลงนามผูกพันนิติ
บุคคลลงนามพรอมทั้งประทับตราของนิติบุคคลนั้น

4.2.5  กรณีการกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสินในตางประเทศ

การกระทําความดีความชอบที่ เปนการบริจาคทรัพย สินที่กระทําในตางประเทศ                
เอกอัครราชทูต หรือกงสุลไทย เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน

5.  การพิจารณาเสนอขอพระราชทานหนวยงานที่เสนอขอพระราชทานและคณะกรรมการ
พิจารณา  และตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระทําความดีความชอบ
และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

5.1   หนวยงานใดเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทํา
            ความดีความชอบ

       หนวยงานที่พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกผูกระทําความดี
ความชอบเปนไปตามตารางดังตอไปนี้

หนวยงานที่ไดรับประโยชน หนวยงานพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

•  ราชการสวนกลาง  กรุงเทพมหานคร   สถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ

• ราชการสวนกลาง  กรุงเทพมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ

• ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น • จังหวัดที่ต้ังราชการสวนภูมิภาคหรือ
ราชการสวนทองถิ่นนั้น

• การกระทําความดีความชอบใหแกสภากาชาดไทย • สภากาชาดไทย
• การกระทําความดีความชอบใหแกนิติบุคคลที่

ปรากฎชื่ออยูในรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

• สวนราชการที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของ
มากที่สุดในการกระทําความดีความชอบนั้น
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อนึ่ง  กรณีการทําความดีความชอบใหแกหลายหนวยงาน ใหหนวยงานที่ไดรับประโยชน
จากผลงานความดีความชอบมากที่สุด หรือหนวยงานที่ไดรับบริจาคมากที่สุดแลวแตกรณี  เปนผู
พิจารณาเสนอขอพระราชทาน

5.2  องคประกอบของคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ  ประวัติ
ความประพฤติ  การกระทําความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงไดรับ
การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ

หนวยงานที่พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรก 
คุณาภรณใหแกผูกระทําความดีความชอบ  จะตองแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณาและตรวจสอบ
คุณสมบัติ  ประวัติ  ความประพฤติ  การกระทําความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคลที่พึง
ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน  โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไดกําหนดองคประกอบของคณะ
กรรการไว  ดังนี้

สวนราชการ/หนวยงาน ประธาน กรรมการ
ระดับกรม
รัฐวิสาหกิจ
สภากาชาดไทย

• อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการ
• หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
• อธิการบดี
• ปลัดกรุงเทพมหานคร
• เลขาธิการสภากาชาดไทย

• ขาราชการหรือเจาหนาที่
ไมตํ่ากวาระดับ 7   หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ
หัวหนาฝาย

• ใหกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่
เลขานุการ

ระดับจังหวัด • ผูวาราชการจังหวัด • หัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัด  หรือขาราชการ
ไมตํ่ากวาระดับ  7

• ใหกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่
เลขานุการ

ระดับกระทรวง • ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือ  ปลัดกระทรวง  หรือ
ปลัดทบวง

• ขาราชการหรือเจาหนาที่
ไมตํ่ากวาระดับ  8

• ใหกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่
เลขานุการ
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6.  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลบางประเภท

6.1  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแก
ชาวตางประเทศ
6.1.1  เปนการขอใหแกชาวตางประเทศที่มิใชขาราชการของตางประเทศหรือเจาหนาที่ขององคการ

ตางประเทศ หรือลูกจางของรัฐบาลไทยตามคราวแหงความชอบ
6.1.2  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรมที่ไดรับประโยชน

หรือที่เกี่ยวของมากที่สุด เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
6.1.3  แจงกระทรวงการตางประเทศเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตราที่จะเสนอขอ

พระราชทาน (บ.ภ. - ต.ภ.)
6.1.4  กรณีมีความจําเปนตองทาบทามรัฐบาลแหงประเทศที่ชาวตางประเทศนั้นถือสัญชาติ               

ใหกระทรวงการตางประเทศทาบทามรัฐบาลแหงประเทศนั้น  หากไมขัดของใหกระทรวง
ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมที่เสนอขอพระราชทาน
แจงผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อดําเนินการเสนอขอพระราชทาน

6.2  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแก
นักกีฬา บุคลากรโรงเรียนเอกชน บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือผูมีผลงานดีเดนที่
ไดรับรางวัล  หรือการยกยองระดับชาติ

 การขอพระราชทานใหแก  นกักฬีา  บุคลากรโรงเรยีนเอกชน  บุคลากรสถาบนัอดุมศกึษาเอก
ชน หรือผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลหรือการยกยองระดับชาติ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่
กําหนดไวในบัญชทีี่ 3 บัญชีที่ 4 บัญชีที่ 5 หรือบัญชีที่ 6  ทายพระราชกฤษฎีกาฯ แลวแตกรณี  โดยเสนอขอ
พระราชทานประจําป

6.3  การขอพระราชทานใหแกผูวายชนม มีหลักเกณฑอยางไร
6.3.1  เสนอขอพระราชทานเฉพาะกรณีที่ผูวายชนมไดเคยกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชน

แกประเทศ   ศาสนา  และประชาชนเปนอยางยิ่ง  และเปนการเสนอขอพระราชทานตามคราว
แหงความชอบ

6.3.2  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม  กรุงเทพมหานคร
หรือสภากาชาดไทยที่ไดรับประโยชน  หรือที่เกี่ยวของมากที่สุดจากการกระทําความดี
ความชอบของผูวายชนมแลวแตกรณี  เปนผูเสนอขอพระราชทาน

6.3.3  ใหหนวยงานที่เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทานสงเอกสารและหลักฐานไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป

…………………………………
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บัญชีแสดงรายการ และจํานวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณประจําป

**********************************

รายการเอกสาร
จํานวนเอกสารประกอบการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (ชุด)

ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ํากวา
สายสะพาย

 หนังสือรับรองการกระทําความดีความชอบ  *
− หนังสือรับรองแสดงผลงาน  (นร. 1) 4 4
− หนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพยสิน (นร. 2) 4 4

 บัญชีแสดงคุณสมบัติผูกระทําความดีความชอบ  (นร. 3) 4 4
 บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย
(นร. 4)

1 -

 บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสาย
สะพาย  (นร. 5)

- 1

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 1 1
 เอกสารที่ใชในการประกอบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1)
หรือหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพยสิน (นร. 2)

4 4

 หนังสือรับรองความประพฤติผูขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ

4 4

 สําเนาทะเบียนบานของผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 4 4

หมายเหตุ
(1)  ใหออกหนังสือรับรองอยางใดอยางหนึ่งตามประเภทของการกระทําความดีความชอบ     เวนแต

กรณีการเสนอขอพระราชทานใหแกผูนํานิติบุคคล หรือคณะบุคคล จะตองออกหนังสือรับรอง
แสดงผลงาน (นร.1)  และหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพยสิน (นร.2)  ทั้งสองฉบับ

(2)  เจาหนาที่หรือผูเกี่ยวของตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานทุกฉบับ
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เอกสารที่ใชในการประกอบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพยสิน (นร. 2)

ประเภทการบริจาคทรัพยสิน เอกสารที่ใชประกอบการบริจาค
1.  กรณีบริจาคเงิน  เอกสารแสดงการบริจาคเงิน   หากเปนเงินตราตางประเทศใหคํานวณ

เปนเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน  ณ เวลา  และสถานที่ที่รับบริจาค
2.  กรณีบริจาควัสดุ    ส่ิงของ  เอกสารการประเมินราคาวัสดุ  ส่ิงของ  โดยสวนราชการที่เกี่ยวของ     เชน

การบริจาควัสดุกอสราง  จะตองแนบใบประเมินราคาวัสดุกอสราง  ณ  วันที่
บริจาค  (จําแนกชนิด และจํานวนอยางละเอียด) โดยสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

3. กรณีบริจาคที่ดิน  สําเนาโฉนดและหนาสารบัญจดทะเบียนโฉนด
 หนังสือประเมินราคาที่ดิน  ณ  วันที่บริจาค  โดยสํานักงานที่ดินจังหวัด
 แผนที่บริเวณที่ดินที่บริจาค  โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผูถือกรรมสิทธิ์ที่
ดินบริเวณรอบขางที่ดินบริจาค, เสนทางคมนาคม

 ภาพถายที่ดินที่บริจาค
4. กรณีบริจาคทรัพยสินใหแกวัด

และสถานประกอบ  ศาสนกิจ
 เอกสารแสดงการบริจาคทรัพยสินตาม ขอ 1, 2 หรือ 3  แลวแตกรณี
 สําเนาบัญชีทรัพยสินของวัด / สถานประกอบศาสนกิจที่แสดงการรับบริจาค
และการใชจายทรัพยสินที่บริจาค    โดยใหเจาอาวาสและผูรับผิดชอบ
ดานการเงินลงชื่อรับรอง

5. กรณีเสนอขอพระราชทาน
ใหแกผูนํานิติบุคคล หรือ

 คณะบุคคล

 เอกสารแสดงการบริจาคทรัพยสินตาม  ขอ 1, 2 ,3 หรือ 4  แลวแตกรณี
 กรณีเสนอขอพระราชทานใหแกผูนํานิติบุคคล

 - สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  และหลักฐานแสดงรายชื่อ
/จํานวนหุนสวนนิติบุคคล
 -  หนังสือรับรองหรือรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญของนิติบุคคล  หรือ
กรรมการบริหารนิติบุคคลที่มีมติเห็นควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณใหแกผูนํานิติบุคคลซึ่งเปนผูสนับสนุนหรือผลักดันใหเกิดผลงาน
ความดีความชอบที่นํามาเสนอขอพระราชทาน
 - หนังสือรับรองวา ผูขอพระราชทานมิไดอยูในระหวางถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการ
หลบเลี่ยงชําระภาษี  หรือดําเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย

 กรณีเสนอขอพระราชทานใหแกผูนําคณะบุคคล
-  หนังสือรับรอง/หลักฐานยืนยันวา ผูไดรับการเสนอชื่อขอพระราชทานนั้น

เปนบุคคลสําคัญที่สุดในการจัดหา/รวบรวมทรัพยสินดวยความวิริยะ อุตสาหะ
สุจริต  และปราศจากขอครหาใดๆ จนเปนทีย่อมรับในหมูคณะผูรวมกจิกรรม  และ
ผูรวมบริจาคใหเปนผูนาํ/สมควรขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ
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กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

สวนราชการระดับกรม /หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัด

1.  แจงหนวยงานในสังกัดสวนกลาง  ดําเนินการสํารวจ
    บุคคล ที่กระทําความดีความชอบฯ  (รัฐวิสาหกิจแจง
    หนวยงานในสังกัดทุกหนวย)
2.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ  และกลั่นกรอง
     คุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
     อิสริยาภรณให
3.  รวบรวมและจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของใหกระทรวง
     มหาดไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด

1.  แจงสวนราชการ (เฉพาะราชการสวนภูมิภาค  และราชการ
     สวนทองถิ่น)  ดําเนินการสํารวจบุคคลที่กระทําความดีความ
     ชอบฯ  กรณีที่มีสวนราชการไดรับประโยชนหลายหนวยงาน
     ใหสวนราชการที่ไดรับประโยชนมากที่สุด   เปนผูเสนอขอ
      พระราชทาน
2.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ  และกลั่นกรอง
     คุณสมบัติของบุคคลที่เสนอขอพระราชทานให  (สํานักงาน
     จังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการ)
3.  ใหสวนราชการที่ไดรับประโยชนมากที่สุด  รวบรวมและจัดสง
     เอกสารที่เกี่ยวของของผูที่สมควรเสนอขอพระราชทานให
    ไปยังกระทรวงตนสังกัด
4.  กรณีที่สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ไดรับ
     ประโยชนมากที่สุด  ใหสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานที่
     รวบรวมและจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของใหกระทรวงมหาดไทย


