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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

และเงื่อ นไขส าหรั บการขอพระราชทาน

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เรี ยกว่า “พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘”
มาตรา ๒1 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้มีอานาจออกระเบียบและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ระเบียบและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา ๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดแก่ผู้กระทาความดีความชอบ
อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกานี้
๑

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

มาตรา ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มต้นจากชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรก
คุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตามลาดับจนถึงชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๗ บุ ค คลที่ พึ ง ได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จ ะต้ อ ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น เว้นแต่เป็นการ
ต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
มาตรา ๘ การกระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน จาแนก
ออกได้เป็นสองประเภท ดังนี้
(๑) การกระทาความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
(๒) การกระทาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
มาตรา ๙ การกระทาความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
ตามมาตรา ๘ (๑) ต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือ
(๒) เป็นการกระทาที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
หรือประเทศ
มาตรา ๑๐2 การพิจารณาการกระทาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็ น ผลงานของตนเองและไม่ เ คยใช้ เ สนอขอพระราชทานจนได้ รั บ พระราช ทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต ามกฎหมายนี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น มาแล้ ว ถ้ า เป็ น ผลงานที่ ท าร่ ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ
จะต้องสรุปแยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมได้
(๒) เป็นผลงานในฐานะบุคคลของนิติบุคคลซึ่งมีบทบาทหรือส่วนสาคัญในการสนับสนุนหรือผลักดัน
ให้นิติบุคคลกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
(3) เป็ นผลงานในฐานะบุ คคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
(๔) ถ้าเป็นผลงานที่กระทาให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์
การพิจารณาว่าบุคคลใดมีบทบาทหรือส่ วนส าคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันให้นิติบุคคลกระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ตามวรรคหนึ่ง (๒) การพิจารณาว่าบุคคลใดของคณะบุคคล
ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ตามวรรคหนึ่ง (๓) และการพิจารณาว่านิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ในกรณีที่นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๔) เป็นหน่วยงานของรัฐ ผลงานที่ใช้เสนอขอพระราชทาน
ต้องไม่เป็นผลงานตามปกติที่ผู้นั้นต้องกระทาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
มาตรา ๑๑๓ การกระทาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ให้ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองสาหรับส่วนราชการ หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าฝ่าย
สาหรับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองสาหรับ
สภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณีของหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้อง
เป็นผู้รับรองผลงาน โดยต้องระบุผลงานการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย”
มาตรา ๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณ์ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบ
ตามมาตรา ๘ (๑) ซึ่งไม่เ คยได้รับ พระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์ม าแล้ว ในกรณีปกติใ ห้เสนอขอ
พระราชทาน ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตามลาดับ
เมื่อกระทาความดีความชอบเพิ่มขึ้นจนถึงชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นไม่น้อยกว่าห้าปี
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑)
ซึ่งเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว ในกรณีปกติให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้น
ตามลาดับ โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา ๑๓ การกระทา ความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
ตาม มาตรา ๘ (๒) ต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพื่อการศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข
การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรือความมั่นคงของชาติ และ
(๒) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นของผู้บริจาคหรือที่ผู้บริจาคมีสิทธิบริจาคได้ในนามของตน
มาตรา ๑๔ การพิจารณาการกระทาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว
(๒) การบริจาคทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน
(๓) การบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ร่วมบริจาคหลายคน ให้แสดงรายละเอียดด้วยว่าผู้บริจาคแต่ละคน
ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่าใด ในกรณีที่มิได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวให้ถือว่าผู้บริจาคแต่ละคนได้บริจาค
ทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่า ๆ กัน
(๔) ถ้าเป็นการบริจาคทรัพย์สิ นให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามรายชื่อที่สานักนายกรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๕) การบริจาคทรัพย์สินที่มิใช่เงิน ต้องมีหนังสือรับรองมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่บริจาคจากส่วนราชการ
ที่เสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ห รือนิติบุคคลที่รับบริจาค หากทรัพย์สิ นที่บริจาคเป็นที่ดิน
ให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองมูลค่าของที่ดินนั้น
(๖) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ

๓

มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๑๕๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ การกระทาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ต้องมีหนังสือ
รับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินจากหน่วยงานที่รับบริจาคโดยมีผู้ลงลายมือชื่อ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นส่วนราชการ
(ก) ราชการส่วนลาง ให้อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
หรือนิติบุคคลลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ข) ราชการส่วนภูมิภาค
๑) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ
และนายอาเภอแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
๒) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ค) ราชการส่วนท้องถิ่น
๑) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดเมืองพัทยา หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดใน ฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
๒) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ที่มีการ
บริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง เว้นแต่การบริจาคให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลให้นายอาเภอแห่งท้องที่
ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
๓) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
(๒) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ผู้ว่าการ
ผู้อานวยการ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้ว่าการ หรือผู้อานวยการลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
(๓) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้เลขาธิการ ผู้ว่าการหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าเลขาธิการหรือผู้ว่าการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(๔) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้อธิการบดีลงลายมือ
ชื่อในหนังสือรับรอง
(๕) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นสภากาชาดไทย ให้เลขาธิการสภากาชาดไทยลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
(๖) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็ นนิติบุคคลที่สานักนายกรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
มาตรา ๑๖5 การกระทาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) อันเป็นประโยชน์แก่ศาสนาต้องเป็น
การบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานประกอบศาสนกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายและต้องมีหนังสือรับรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๗

๔

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
5
มาตรา ๑6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๑๗ การกระทาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ที่ไม่ได้กระทาให้แก่หน่วยงานตามมาตรา
๑๕ ต้องมีหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้รับในเขตจังหวัด
(ก) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ
ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและนายอาเภอแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ข) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
มากที่สุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(๒) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้รับในเขตกรุงเทพมหานคร
(ก) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
และผู้อานวยการเขตแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ข) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานเป็นผู้รับบริจาคร่วมกันให้ผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการ
การบริจาคทรัพย์สินร่วมกัน
มาตรา ๑๙ การกระทาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ที่กระทาในต่างประเทศให้เอกอัครราชทูต
หรือกงสุลไทยลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน
มาตรา ๑๙/๑๖ ให้หน่วยงานที่ได้รับบริจาคทรัพย์สินตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มีหน้าที่พิจารณาออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาค
ในทุกครั้งที่มีการบริจาค
ในกรณี เ ป็ น การบริ จ าคในอดี ต และไม่ ป รากฏหลั ก ฐานเอกสารต้ น ฉบั บ หรื อ ส าเนาใบรั บ เงิ น
ให้หน่วยงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้มอบให้แก่ผู้บริจาค รวมทั้งสอบปากคาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ
การพิจารณา หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลผู้บริจาคทรัพย์สิน และรายการการบริจาคถูกต้องให้หน่วยงาน
ดาเนินการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้โดยเร็ว
มาตรา ๒๐ การคานวณมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคให้คานวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ถ้าเป็นการบริจาคที่ดิน ให้ถือตามราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินรับรองตามราคาประเมินทุนทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่รับบริจาค
(๒) ถ้าเป็นการบริจาคเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา
และสถานที่ที่รับบริจาค
(๓) ถ้าเป็นการบริจาคทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ดินหรือเงินตรา ให้ถือตามราคาตลาดของทรัพย์สินนั้น
ในขณะที่รับบริจาค
มาตรา ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบ
ตามมาตรา ๘ (๒) ให้เป็นไปตามจานวนมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคตามที่กาหนดไว้ในบัญชีที่ ๑ ท้ายพระราช
กฤษฎีกานี้
๖

มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๒๒ รายการและจานวนเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ รวมตลอดถึงแบบหนังสื อรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสื อรับรองแสดงรายการ
การบริจาคทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด

หมวด ๒
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา ๒๓๗ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทาความดี
ความชอบตามมาตรา ๘ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
(๑) การกระทาความดีความชอบให้ แก่ราชการส่ วนกลาง หน่วยงานอิส ระตามรัฐธรรมนูญ
กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
(๒) การกระทาความดีความชอบให้แก่ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นใดให้จังหวัด
ที่ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
(๓) การกระทาความดีความชอบให้แก่สภากาชาดไทย ให้สภากาชาดไทยเป็นผู้พิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน
(๔) การกระทาความดีความชอบให้แก่นิติบุคคลที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อที่สานัก นายกรัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา ให้ ส านักนายกรัฐ มนตรีกาหนดในประกาศด้ว ยว่า ให้ ห น่ว ยงานใด
เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน หากเป็นการกระทาความดีความชอบให้แก่หน่วยงานตั้งแต่สองหน่วยงาน
ขึ้นไป ให้หน่วยงานตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดสาหรับกรณีการกระทาความดีความชอบ
ตามมาตรา ๘ (๑) หรือที่ได้รับบริจาคมากที่สุดสาหรับกรณีการกระทาความดีความชอบ ตามมาตรา ๘ (๒)
แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
มาตรา ๒๔ ให้หน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติความประพฤติ การกระทาความดีความชอบ
ตามมาตรา ๘ และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คุณสมบั ติและจ านวนของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามระเบียบ
ที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๕๘ ให้หน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ ส่งผลการพิจารณา
ไปยังสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงเจ้าสังกัดเพื่อดาเนินการตามมาตรา ๒๖ ต่อไป

7
8

มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๒5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา 26 ให้สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แล้วแต่กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
เพื่ อพิ จารณากลั่ นกรองผลการพิ จารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ ง
แล้วให้หน่วยงานนั้น ๆ ส่งผลการพิจารณาไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบี ยบ
ที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา 27 ภายใต้ บั งคั บ มาตรา 31 ให้ ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ส่ งผลการพิ จารณาตาม
มาตรา 25 วรรคสอง และมาตรา 26 ไปยังคณะกรรมการตามาตรา 28 เพื่อดาเนินการต่อไป

หมวด 3
คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา 28 ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กว่า “ คณะกรรมการพิจ ารณาการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการ
ให้น ายกรัฐ มนตรีแ ต่งตั้งข้า ราชการในสานักเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีคนหนึ่งเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และ จะแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการดังกล่าวเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรื อ
หลายคนด้วยก็ได้
มาตรา 29 ให้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีอานาจและ
หน้าที่ในการพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และโดยเฉพาะ
ให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาชั้นเครื่ องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเสนอขอพระราชทานในกรณีพิเศษที่มิได้กาหนดไว้ท้าย
พระราชกฤษฎีกานี้
(2) พิ จ ารณายกเว้ น ชั้ น เริ่ ม ต้ น และการเว้ น ระยะเวลา แต่ ล ะชั้ น ในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในกรณี ที่ เห็ น สมควร คณะกรรมการพิ จารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ์
มีอานาจเสนอชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ทั้งนี้ มิให้นามาตรา 23 มาตรา
24 มาตรา 25 และมาตรา 26 มาใช้บังคับ
มาตรา 30 เมื่ อคณะกรรมการพิ จารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ พิ จารณา
เสร็ จแล้ วให้ ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี เสนอรายชื่ อบุ คคลพร้ อมทั้ งชั้ นเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ที่ สมควรขอ
พระราชทานเสนอต่ อนายกรั ฐ มนตรี เมื่ อนายกรั ฐ มนตรี พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแล้ ว ให้ ส านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ดาเนินการเพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป และ
เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา
๘

มาตรา ๒๕ แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชกฤษฎีก าว่ าด้ วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริย าภรณ์ อัน เป็ น ที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา 3110 ในกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้โดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี
กรณีมีเหตุพิเศษ ซึ่งไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าการกระทาความดีความชอบซึ่งได้กระทาขึ้นเป็นหน้าที่
ของหน่ว ยงานใด เป็น ผู้พิจ ารณาเสนอขอพระราชทาน อันอาจเป็นเหตุให้การเสนอขอพระราชทานล่าช้า
ไม่ทันการ หรือกรณีมีเหตุจาเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ของราชการ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่อนายกรัฐมนตรี
เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการ เพื่อนาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว
ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๔
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลบางประเภท
มาตรา ๓๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศที่มิใช่ข้าราชการ
ของต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การต่างประเทศ หรือลูกจ้างของรัฐบาลไทยจะเสนอขอพระราชทาน
ครั้งแรกชั้นใดและจะเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นตามลาดับเมื่อกระทาความดีความชอบเพิ่มขึ้นได้จนถึงชั้นใด
รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาแต่ละชั้นเช่นใด ให้เป็นไปตามบัญชีที่ ๒ ท้ายพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่ได้รับประโยชน์
หรือที่สุดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่ างอื่ นและมี ฐานะเป็นกรมที่เสนอขอพระราชทานแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่จะเสนอขอพระราชทานโดยพิจารณาตามบัญชีที่ ๒
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์
ชั้น ใดแล้ว ในกรณีที่มีค วามจ าเป็น ต้อ งทาบทามรัฐ บาลแห่ง ประเทศที่ช าวต่า งประเทศนั้น ถือ สัญ ชาติ
ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศนั้นว่าจะขัดข้องหรือไม่ หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง
ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่เสนอขอพระราชทานแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังสานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีดาเนิน การเพื่อนาความกราบบัง คมทูล พระกรุณาขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา

๑๐

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรานี้ มิให้นามาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา
๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับ
มาตรา ๓๓๑๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬา บุคลากรโรงเรียนเอกชน
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
นอกจากต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้แล้ ว ให้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในบัญชีที่ ๓ บัญชีที่ ๔ บัญชีที่ ๕ หรือบัญชีที่ ๖ ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๔๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์จะกระทาได้
เฉพาะกรณีที่ผู้วายชนม์ได้เคยกระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
เป็นอย่างยิ่ง
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือนิติบุคคล
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับประโยชน์หรือที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากการกระทา
ความดีความชอบของผู้วายชนม์ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ในกรณีที่ผู้วายชนม์ได้กระทาความดีความชอบตามวรรคหนึ่งให้แก่สภากาชาดไทย ให้สภากาชาดไทย
เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือนิติบุคคล
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร หรือสภากาชาดไทยที่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งเอกสารและหลักฐานไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดา เนินการเพื่อนาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว
ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรานี้ มิให้นามาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับ
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้คณะกรรมการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้พิจารณาแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี
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มาตรา ๓3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๒
มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

