
 

พระราชบัญญัติ 
เครื่องราชอสิริยาภรณ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎุไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหวัอานันทมหดิล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร ลงวนัที ่๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ. พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วนัที่ ๒๔ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๔๘๔ 

เปนปที ่๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรแกไขกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง    

มงกุฎไทย 

 จึ่งมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบญัญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร

ด่ังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญติันี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิง่มงกุฎ

ไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔“ 

 มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ใหยกเลกิพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิ่งมงกฎุไทย รัตนโกสินทรศก 

๑๒๘ และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ๆ ในสวนที่มบัีญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยง

กับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา ๔ พระมหากษัตริยทรงเปนประธานของเครือ่งราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และ

ทรงไวซึง่พระราชอํานาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครือ่งราชอิสริยาภรณนี้ 

 มาตรา ๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับพระราชทานผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแก    

ราชการหรือสาธารณชน ตามที่ทรงพระราชดําริเหน็สมควร 

 มาตรา ๖ เจานายหรือผูมีเกียรติของตางประเทศอาจไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ได 

 มาตรา ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณนี้แบงเปน ๘ ชัน้ มนีามดั่งตอไปนี ้

  ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ อักษรยอ  ม.ว.ม. 

  ชั้นที ่๑ ประถมาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  ป.ม. 

  ชั้นที ่๒ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  ท.ม. 
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  ชั้นที ่๓ ตริตาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  ต.ม. 

  ชั้นที ่๔ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  จ.ม. 

  ชั้นที ่๕ เบญจมาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  บ.ม. 

  ชั้นที ่๖ เหรียญทองมงกุฎไทย อักษรยอ  ร.ท.ม. 

  ชั้นที ่๗ เหรียญเงนิมงกุฎไทย อักษรยอ  ร.ง.ม. 

 มาตรา ๘ เครื่องราชอิสริยาภรณนี้มีลักษณะ ด่ังตอไปนี้ คือ 

ชั้นสูงสุด  มหาวชริมงกฎุ 
 ดวงตราเปนกลีบบัวทอง แววลงยาสีแดงสีก่ลีบ มพีระมหาวชิราวธุเงนิแทรกสลับตามระหวาง กลาง

ดวงตรามีอักษรพระปรมาภิไธยยอ ร.ร. กับเลข ๖ เปนเพ็ชรสรง มีเนือ่งเงนิลอมรอบอยูภายใตพระมหามงกุฎ

ทอง เบื้องบนมีพระเศวตฉัตรรัศมีทอง หอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๑๐ เซน็ติเมตร สีครามแกมีร้ิวแดงริ้วขาว  

อยูริมทั้งสองขางสะพายบาซายเฉียงลงทางขวา กับมีดาราเปนรัศมีเงิน ๔ ทิศ มีรัศมสีายฟาทองแทรกสลับ 

ตามระหวาง กลางดาราเหมือนอยางดวงตรา แตอักษรพระปรมาภิไธยยอประดับเพช็ร และไมมีพระเศวตฉัตร

ประดับที่อกเสือ้เบื้องซาย สําหรับพระราชทานสตรีนัน้ ดวงตรา ดารา และสายสะพายมีขนาดยอมกวา 

ชั้นที่  ๑  ประถมาภรณกฎุไทย 
 ดวงตราเปนรูปพระมหามงกุฎอยูในลายหวานลอมทองพืน้ลงยาสนี้าํเงนิและสีแดง มกีระจังเงนิใหญ   

ส่ีทิศ เล็กสีท่ิศ มีรัศมีทองสลบัตามระหวาง ดานหลงัเปลีย่นพระมหามงกุฏเปนอกัษรพระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. 

เบื้องบนมีจุลมงกุฎหอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๑๐ เซน็ติเมตร สีน้าํเงินริมเขยีวมีร้ิวเหลืองร้ิวแดง ขนาดใหญ

ควบคั่นทัง้สองขาง สะพายบาขวาเฉยีงลงทางซาย กับมีดารารูปอยางดานหนาดวงตรา แตไมมีจุลมงกุฎ     

ดานหลังเปนทอง ประดับทีอ่กเสื้อเบื้องซาย สําหรับพระราชทานสตรนีั้น ดวงตรา ดารา และสายสะพายมี  

ขนาดยอมกวา 

ชั้นที่  ๒  ทวติียาภรณกฎุไทย 
 ดวงตราอยางประถมาภรณ แตดานหลงัเปนทองเกลีย้งหอยกบัแพรแถบขนาดกวาง ๔ เซ็นติเมตร   

สวมคอ กับมดีาราอยางประถมาภรณ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย สําหรับพระราชทานสตรีนั้น ดวงตรา ดารา          

มีขนาดยอมกวา และดวงตราใชหอยกับแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

ชั้นที่  ๓  ตรติาภรณกุฎไทย 
 ดวงตราอยางทวีติยาภรณหอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๔ เซ็นติเมตร สวมคอ สําหรบัพระราชทานสตรี

นั้น ดวงตรามขีนาดยอมกวา และใชหอยแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 
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ชั้นที่  ๔  จัตุรถาภรณกฎุไทย 
 ดวงตราอยางตริตาภรณ แตยอมกวา หอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๓ เซ็นติเมตร  มีดอกไมจีบติด          

บนแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย สําหรับสตรีผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

ชั้นที่  ๕  เบญจมาภรณกฎุไทย 
 ดวงตราอยางจัตุรถาภรณ แตไมมีดอกไมจีบ สําหรับสตรผูีกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

ชั้นที่  ๖  เหรียญทองมงกุฎไทย 
 เหรียญเงนิกลมกาไหลทอง ดานหนาเปนรูปพระมหามงกุฎอยูในลายหวานลอม ดานหลงัเปนอักษร

พระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. เบื้องบนมีจุลมงกุฎ หอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๓ เซน็ตเิมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้อง

ซาย สําหรับสตรีผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

ชั้นที่  ๗ เหรยีญเงินมงกฎุไทย 
 เหรียญเงนิมีลักษณะอยางเหรียญทอง สําหรับสตรีผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

 มาตรา ๙ ผูซึง่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ต้ังแตชั้นที่ ๕ ถึงชั้นสงูสุด ใหมีประกาศนียบัตร

ทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญฉกร สวนผูที่ไดรับพระราชทานชัน้ที่ ๖ และที ่๗ จะไดประกาศ

นามในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๑๐ เมือ่ผูซึ่งไดรับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณนี้วายชนม ผูรับมฤดกจะตองสง

เครื่องราชอิสริยาภรณนี้คืนภายในกําหนดสามสิบวนั ถาสงคืนไมไดดวยประการใด ๆ กองมฤดกจะตอง

รับผิดชอบ 

 มาตรา ๑๑ เมือ่ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ไดรับพระราชาทานชั้นสงูขึ้น ผูรับ

พระราชทานตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง หรือในกรณีทีท่รงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณนี้คืนตาม

ความในมาตรา ๔ ถาผูรับพระราชทานสงคืนไมไดดวยประการใด ๆ ผูรับพระราชทานจะตองใชราคา

เครื่องราชอิสริยาภรณนั้น  

 มาตรา ๑๒ บรรดาผูซึ่งไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้อยูแลวในวนัใชพระราชบัญญัตินี้     

มีสิทธิและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ 

 มาตรา ๑๓ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญติันี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 พิบูลสงคราม 

 นายกรัฐมนตรี 
 

 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเลม ๕๘ หนา ๑๕๗๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ 





























พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับสมบูรณ)์ 

    

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เป็นปีที ่๕๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม                
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๕ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน    
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘” 

มาตรา ๒1  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบและ
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้  

 ระเบียบและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้   
 

หมวด ๑ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

    

มาตรา ๕  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดแก่ผู้กระท าความดีความชอบ                 
อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ก าหนดไว้          
ในพระราชกฤษฎีกานี ้
 
          

๑  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๑ ก/หน้า ๒/๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ 



มาตรา ๖  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มต้นจากชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรก 
คุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตามล าดับจนถึงชั้นที่  ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์               
เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๗ บุคคลที่ พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้อง                        
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(๑) มีความประพฤติดี 
(๒) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า  
     โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น  เว้นแต่เป็นการ            

                  ต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น 

มาตรา ๘ การกระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน จ าแนก 
ออกได้เป็นสองประเภท ดังนี้ 

(๑) การกระท าความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
(๒) การกระท าความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ 

มาตรา ๙ การกระท าความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา และประชาชน
ตามมาตรา ๘ (๑) ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือ 
(๒) เป็นการกระท าที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพ่ือปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

หรือประเทศ 

มาตรา ๑๐2 การพิจารณาการกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
(๑)  เป็ นผล งานของตน เองและ ไม่ เ คย ใช้ เ สนอขอพระราชทานจนได้ รั บพระร าชทาน    

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแล้ว  ถ้าเป็นผลงานที่ท าร่วมกันเป็นหมู่คณะ                   
จะต้องสรุปแยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมได้ 

(๒)  เป็นผลงานในฐานะบุคคลของนิติบุคคลซึ่งมีบทบาทหรือส่วนส าคัญในการสนับสนุนหรือผลักดัน  
ให้นิติบุคคลกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 (3) เป็นผลงานในฐานะบุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทน                
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 (๔) ถ้าเป็นผลงานที่กระท าให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ           
อันเป็นสาธารณประโยชน์ 

 การพิจารณาว่าบุคคลใดมีบทบาทหรือส่วนส าคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันให้นิติบุคคลกระท าการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ตามวรรคหนึ่ง (๒) การพิจารณาว่าบุคคลใดของคณะบุคคล               
ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์                 
ตามวรรคหนึ่ง (๓) และการพิจารณาว่านิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์  
ตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

          

2              มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่                
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 ในกรณีที่นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๔) เป็นหน่วยงานของรัฐ ผลงานที่ใช้เสนอขอพระราชทาน           
ต้องไม่เป็นผลงานตามปกติที่ผู้นั้นต้องกระท าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว 

 มาตรา ๑๑๓ การกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ             
ระดับกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองส าหรับส่วนราชการ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย             
ส าหรับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองส าหรับ
สภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณีของหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้อง                   
เป็นผู้รับรองผลงาน โดยต้องระบุผลงานการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย” 

 มาตรา ๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบ    
ตามมาตรา ๘ (๑) ซึ่งไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว  ในกรณีปกติให้เสนอขอ
พระราชทาน ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตามล าดับ           
เมื่อกระท าความดีความชอบเพ่ิมขึ้นจนถึงชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ ์โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นไม่น้อยกว่าห้าปี 

  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑)             
ซึ่งเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว ในกรณีปกติให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้น
ตามล าดับ โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นไม่น้อยกว่าห้าปี 

มาตรา ๑๓ การกระท า ความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพ่ือสาธารณประโยชน์                
ตาม มาตรา ๘ (๒) ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพ่ือการศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข 
การแพทย ์การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห ์หรือความมั่นคงของชาติ และ   

(๒) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นของผู้บริจาคหรือที่ผู้บริจาคมีสิทธิบริจาคได้ในนามของตน  

มาตรา ๑๔ การพิจารณาการกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว  
 (๒) การบริจาคทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน  

เจ้าหน้าที ่ให้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน 
(๓) การบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ร่วมบริจาคหลายคน ให้แสดงรายละเอียดด้วยว่าผู้บริจาคแต่ละคน           

ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่าใด ในกรณีที่มิได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวให้ถือว่าผู้บริจาคแต่ละคนได้บริจาค
ทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่า ๆ กัน 

(๔) ถ้าเป็นการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งนี ้ตามรายชื่อที่ส านักนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) การบริจาคทรัพย์สินที่มิใช่เงิน ต้องมีหนังสือรับรองมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่บริจาคจากส่วนราชการ
ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือนิติบุคคลที่รับบริจาค  หากทรัพย์สินที่บริจาคเป็นที่ดิน               
ให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองมูลค่าของที่ดินนั้น 

(๖) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ 
 
 

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



 มาตรา ๑๕๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ การกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ต้องมีหนังสือ
รับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินจากหน่วยงานที่รับบริจาคโดยมีผู้ลงลายมือชื่อ ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีหน่วยงานที่รับบริจาคเป็นส่วนราชการ 
    (ก) ราชการส่วนลาง ให้อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม
หรือนิติบุคคลลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

 (ข) ราชการส่วนภูมิภาค 
                        ๑) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ           
และนายอ าเภอแห่งท้องที่ท่ีมีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

 ๒) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ท่ีมีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

 (ค) ราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๑) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเมืองพัทยา หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดใน ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ท่ีมีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

๒) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ที่มีการ
บริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง เว้นแต่การบริจาคให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลให้นายอ าเภอแห่งท้องที่  
ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

๓) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงลายมือชื่อ              
ในหนังสือรับรอง 

(๒) กรณีท่ีหน่วยงานที่รับบริจาคเป็นรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้ผู้ว่าการ  
ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่าผู้ว่าการ หรือผู้อ านวยการลงลายมือชื่อ  
ในหนังสือรับรอง 

(๓) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้เลขาธิการ  ผู้ว่าการหรือ         
ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่าเลขาธิการหรือผู้ว่าการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

(๔) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้อธิการบดีลงลายมือ
ชื่อในหนังสือรับรอง 

(๕) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นสภากาชาดไทย ให้เลขาธิการสภากาชาดไทยลงลายมือชื่อ               
ในหนังสือรับรอง 

(๖) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นนิติบุคคลที่ส านักนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

มาตรา ๑๖5   การกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) อันเป็นประโยชน์แก่ศาสนาต้องเป็น          
การบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานประกอบศาสนกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายและต้องมีหนังสือรับรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๗ 
 

 

        

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



มาตรา ๑๗ การกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ที่ไม่ได้กระท าให้แก่หน่วยงานตามมาตรา 
๑๕ ต้องมีหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้รับในเขตจังหวัด 
                     (ก) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ                   
ที่เก่ียวข้องมากที่สุดและนายอ าเภอแห่งท้องที่ท่ีมีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

(ข) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
มากที่สุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ท่ีมีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

(๒) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้รับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ก) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 

และผู้อ านวยการเขตแห่งท้องที่ท่ีมีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 
(ข) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ 

อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมที่เก่ียวข้องมากที่สุดลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานเป็นผู้รับบริจาคร่วมกันให้ผู้มีอ านาจ                   
ลงลายมือชื่อที่เก่ียวข้องตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการ
การบริจาคทรัพย์สินร่วมกัน 

มาตรา ๑๙ การกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ที่กระท าในต่างประเทศให้เอกอัครราชทูต            
หรือกงสุลไทยลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน 

มาตรา ๑๙/๑๖  ให้หน่วยงานที่ได้รับบริจาคทรัพย์สินตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗         
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มีหน้าที่พิจารณาออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาค
ในทุกครั้งที่มีการบริจาค 

ในกรณี เป็นการบริจาคในอดีตและไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารต้นฉบับหรือส าเนาใบรับเงิน                          
ให้หน่วยงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้มอบให้แก่ผู้บริจาค รวมทั้งสอบปากค าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบ              
การพิจารณา หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลผู้บริจาคทรัพย์สิน และรายการการบริจาคถูกต้องให้หน่วยงาน
ด าเนินการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้โดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๐ การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคให้ค านวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) ถ้าเป็นการบริจาคที่ดิน ให้ถือตามราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินรับรองตามราคาประเมินทุนทรัพย์

เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่รับบริจาค  
(๒) ถ้าเป็นการบริจาคเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา 

และสถานที่ท่ีรับบริจาค 
(๓) ถ้าเป็นการบริจาคทรัพย์สินอ่ืนนอกจากที่ดินหรือเงินตรา ให้ถือตามราคาตลาดของทรัพย์สินนั้น

ในขณะที่รับบริจาค 

มาตรา ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบ
ตามมาตรา ๘ (๒) ให้เป็นไปตามจ านวนมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีที่  ๑ ท้ายพระราช 
กฤษฎีกานี้ 

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



 
 มาตรา ๒๒ รายการและจ านวนเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมตลอดถึงแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดงรายการ               
การบริจาคทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

 
หมวด ๒ 

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 

     
 
มาตรา ๒๓๗ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดี

ความชอบตามมาตรา ๘ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
(๑) การกระท าความดีความชอบให้แก่ราชการส่วนกลาง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

(๒) การกระท าความดีความชอบให้แก่ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นใดให้จังหวัด               
ที่ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

(๓) การกระท าความดีความชอบให้แก่สภากาชาดไทย ให้สภากาชาดไทยเป็นผู้พิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน 

(๔) การกระท าความดีความชอบให้แก่นิติบุคคลที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อที่ส านักนายกรัฐมนตรี 
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดในประกาศด้วยว่าให้หน่วยงานใด                   
เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน หากเป็นการกระท าความดีความชอบให้แก่หน่วยงานตั้งแต่สองหน่วยงาน            
ขึ้นไป  ให้หน่วยงานตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดส าหรับกรณีการกระท าความดีความชอบ     
ตามมาตรา ๘ (๑) หรือที่ได้รับบริจาคมากที่สุดส าหรับกรณีการกระท าความดีความชอบ ตามมาตรา ๘ (๒)  
แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

มาตรา ๒๔ ให้หน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ          
ขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติความประพฤติ การกระท าความดีความชอบ                
ตามมาตรา ๘ และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คุณสมบัติและจ านวนของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ                
ที่ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๕๘  ให้หน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ ส่งผลการพิจารณา
ไปยังส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงเจ้าสังกัดเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๒๖ ต่อไป 

 
 

         
7  มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
8  มาตรา ๒5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



มาตรา 26  ให้ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แล้วแต่กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง                
แล้วให้หน่วยงานนั้น ๆ ส่งผลการพิจารณาไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ          
ที่ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา 27 ภายใต้บังคับมาตรา 31 ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งผลการพิจารณาตาม          
มาตรา 25 วรรคสอง และมาตรา 26 ไปยังคณะกรรมการตามาตรา 28 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

หมวด 3 

คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

     
 
มาตรา 28  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั ้งข้าราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และ จะแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการดังกล่าวเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรื อ 
หลายคนด้วยก็ได้ 

มาตรา  29 ให้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีอ านาจและ 
หน้าที่ในการพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และโดยเฉพาะ             
ให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) พิจารณาชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ือเสนอขอพระราชทานในกรณีพิเศษที่มิได้ก าหนดไว้ท้าย             
พระราชกฤษฎีกานี้ 

(2) พิจารณายกเว้นชั้นเริ่มต้นและการเว้นระยะเวลา แต่ละชั้นในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ในกรณีที่ เห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                      
มีอ านาจเสนอชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ทั้งนี้ มิให้น ามาตรา 23 มาตรา 
24 มาตรา 25 และมาตรา 26 มาใช้บังคับ 

มาตรา 30 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พิจารณา           
เสร็จแล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สมควรขอ 
พระราชทานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านั กเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีด าเนินการเพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป  และ              
เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา 

         

๘  มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่               
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



มาตรา 3110  ในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ 
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับ            
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้โดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

กรณีมีเหตุพิเศษ ซึ่งไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าการกระท าความดีความชอบซึ่งได้กระท าขึ้นเป็นหน้าที่                  
ของหน่วยงานใด เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน  อันอาจเป็นเหตุให้การเสนอขอพระราชทานล่าช้า              
ไม่ทันการ หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ของราชการ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์         
ต่อนายกรัฐมนตรี 

เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการ เพื่อน าความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป  และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว           
ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา  

 

หมวด ๔ 

    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลบางประเภท 

                                    
 
มาตรา ๓๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศที่มิใช่ข้าราชการ

ของต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การต่างประเทศ หรือลูกจ้างของรัฐบาลไทยจะเสนอขอพระราชทาน            
ครั้งแรกชั้นใดและจะเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นตามล าดับเมื่อกระท าความดีความชอบเพ่ิมขึ้นได้จนถึงชั้นใด 

รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาแต่ละชั้นเช่นใด ให้เป็นไปตามบัญชีที่ ๒ ท้ายพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมที่ได้รับประโยชน์ 
หรือที่สุดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ               
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมที่เสนอขอพระราชทานแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ                    
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะเสนอขอพระราชทานโดยพิจารณาตามบัญชีที่ ๒   
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั ้นใดแล้ว ในกรณีที ่มีความจ าเป็นต้องทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศที่ชาวต่างประเทศนั ้นถือสัญชาติ                  
ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศนั้นว่าจะขัดข้องหรือไม่  หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง 
ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมที่เสนอขอพระราชทานแจ้งผลการพิจารณา           
ไปยังส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการเพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

          
๑๐  มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่         
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  



 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรานี้ มิให้น ามาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา 

๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับ 

มาตรา ๓๓๑๑  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬา บุคลากรโรงเรียนเอกชน 
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
นอกจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ให้เป็นไป                 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบัญชีที่ ๓ บัญชีที่ ๔ บัญชีที่ ๕ หรือบัญชีที่ ๖ ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๔๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์จะกระท าได้              
เฉพาะกรณีที่ผู้วายชนม์ได้เคยกระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา และประชาชน             
เป็นอย่างยิ่ง  

ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือนิติบุคคล
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับประโยชน์หรือที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากการกระท า
ความดีความชอบของผู้วายชนม์ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

ในกรณีที่ผู้วายชนม์ได้กระท าความดีความชอบตามวรรคหนึ่งให้แก่สภากาชาดไทย ให้สภากาชาดไทย
เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือนิติบุคคล 
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร หรือสภากาชาดไทยที่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งเอกสารและหลักฐานไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี           
เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด า  เนินการเพ่ือน าความ              
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว  
ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรานี้ มิให้น ามาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้คณะกรรมการพิจารณา        
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้พิจารณาแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ 

 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
    บรรหาร ศิลปอาชา 
      นายกรัฐมนตรี 

 
 

        
11  มาตรา ๓3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๒  มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 
 

 

 

 

 

 

 































































































ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อนัเปน็ที่เชดิชูยิ่งช้ำงเผือก 

และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  กฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่  
เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ได้บัญญัติไว้  
ซึ่งพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ที่จะพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่ผู้กระท ำควำมดี  
ควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำรหรือสำธำรณชน  ซึ่งนอกจำกกำรพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ตำมที่ทรงพระรำชด ำริเห็นสมควรแล้ว  รัฐบำลได้วำงระเบียบในกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
เป็นหลักเกณฑ์กลั่นกรองให้ได้มำซึ่งบุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
อย่ำงแท้จริงเพ่ือประกอบพระรำชด ำริอีกทำงหนึ่ง  ซึ่งระเบียบดังกล่ำวได้ใช้บังคับมำระยะหนึ่ง  สมควรปรับปรุง
ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้   ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ได้น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว   ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อมพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่

เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๒) ประกำศคณะปฏิรูปกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ฉบับที่  ๓๓  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ งมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  ลงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๔๙ 

(๓) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เครื่องรำชอิสริยำภรณ์”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก   หรือเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   
แล้วแต่กรณี 

“ข้ำรำชกำรกำรเมือง”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งเป็นหรือถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือกฎหมำยอื่น 

“ข้ำรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ  ยกเว้นข้ำรำชกำร 
กำรเมือง  และให้หมำยควำมรวมถึงพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่นด้วย 

“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  กระทรวง  ทบวง  ส่วนรำชกำรระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรี  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  หน่วยงำนธุรกำร
ของศำลยุติธรรม  ศำลปกครอง  ศำลรัฐธรรมนูญ  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  องค์กรอิสระตำมกฎหมำย  
กรุงเทพมหำนคร  และให้หมำยควำมรวมถึงสภำกำชำดไทยด้วย 

“องค์กรอิสระตำมกฎหมำย”  หมำยควำมถึงองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ  และองค์กำรของรัฐ
ที่เป็นอิสระ   

“ผู้ช่วยรัฐมนตรี”  หมำยควำมถึง  กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรีตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี   

ข้อ ๕ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับแก่รำชกำรส่วนกลำง   รำชกำรส่วนภูมิภำค  รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  องค์กำรของรัฐ  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีกฎหมำยจัดตั้ง   
รวมทั้งบุคคลที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  ยกเว้นส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบียบบรหิำร
รำชกำรในพระองค์ 

ข้อ ๖ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   ในกรณีที่มีปัญหำในกำรปฏิบัติ 
ตำมระเบียบนี้   ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอนำยกรัฐมนตรีเ พ่ือวินิจฉัย   ค ำวินิจฉัย 
ของนำยกรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

ในกำรนี้  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีอำจเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙  เพ่ือพิจำรณำ
ด้วยก็ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นเครื่องหมำยแห่งเกียรติยศ  ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแก่ผู้กระท ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำร 
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หรือสำธำรณชน  ตำมที่ทรงพระรำชด ำริเห็นสมควร  เพ่ือเป็นบ ำเหน็จควำมชอบและเครื่องหมำยเชิดชู 
เกียรติยศอย่ำงสูงแก่ผู้ได้รับพระรำชทำน 

เมื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่บุคคลใด  
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ข้อ ๘ ในกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ใด  ชั้นตรำใด  แก่บุคคลใด   
นอกจำกจะต้องพิจำรณำตำมต ำแหน่ง  ระดับ  ชั้น  ชั้นยศ  และก ำหนดระยะเวลำที่จะขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมบญัชีท้ำยระเบยีบนี้แล้ว  ให้พิจำรณำโดยรอบคอบว่ำบคุคลนัน้เปน็ผู้ประพฤตดิี   
มีควำมจงรักภักดีและมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหำกษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจที่จะพระรำชทำน  
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  และได้กระท ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำรหรือสำธำรณชนจนถึงขนำด 
ควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครือ่งรำชอิสรยิำภรณ์  ทั้งนี้  เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระรำชทำนมคีวำม 
ภำคภูมิใจในเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับพระรำชทำนอย่ำงแท้จริง  และเพ่ือให้เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
เป็นเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติยศอย่ำงสูงด้วย 

ข้อ ๙ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีให้ขอพระรำชทำนในโอกำส
พระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ  เว้นแต่กำรเสนอขอพระรำชทำนกรณีที่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วน 
ตำมข้อ  ๒๒  กำรเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ผู้แทนทำงกำรทูตของต่ำงประเทศและชำวต่ำงประเทศ 
ตำมข้อ  ๒๓  และกำรเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ผู้วำยชนม์ตำมข้อ  ๒๔  ให้เสนอขอพระรำชทำนได้ 
ตำมครำวแห่งควำมชอบและตำมเหตุกำรณ์เป็นกรณี ๆ  ไป 

เ พ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ในโอกำส
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง   คณะรัฐมนตรีอำจก ำหนดวิธีกำรส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
หรือผู้เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมข้อ  ๑๔  เฉพำะโอกำสเช่นว่ำนั้น  แต่จะก ำหนด
หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติบุคคลให้แตกต่ำงไปจำกระเบียบนี้มิได้ 

ข้อ ๑๐ ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำหนดวิธีกำรเสนอขอพระรำชทำนและรับรอง
คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   รำยกำร 
และจ ำนวนเอกสำรประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  แล้วแจ้งเวียนให้หน่วยงำน 
ของรัฐหรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  ทรำบและถือปฏิบัติ 

หมวด  ๒ 
กำรเสนอขอพระรำชทำน 

 
 

ข้อ ๑๑ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้เริ่มจำกเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกสลับกัน   เว้นแต่ 
จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในระเบียบนี้  โดยมีชั้นตรำตำมล ำดับ  ดังนี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



(๑) ชั้นที่  ๗  เหรียญเงินมงกุฎไทย 
(๒) ชั้นที่  ๗  เหรียญเงินช้ำงเผือก 
(๓) ชั้นที่  ๖  เหรียญทองมงกุฎไทย 
(๔) ชั้นที่  ๖  เหรียญทองช้ำงเผือก 
(๕) ชั้นที่  ๕  เบญจมำภรณ์มงกุฎไทย 
(๖) ชั้นที่  ๕  เบญจมำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๗) ชั้นที่  ๔  จัตุรถำภรณ์มงกุฎไทย 
(๘) ชั้นที่  ๔  จัตุรถำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๙) ชั้นที่  ๓  ตริตำภรณ์มงกุฎไทย 

(๑๐) ชั้นที่  ๓  ตริตำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๑๑) ชั้นที่  ๒  ทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย 
(๑๒) ชั้นที่  ๒  ทวีติยำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๑๓) ชั้นที่  ๑  ประถมำภรณ์มงกุฎไทย 
(๑๔) ชั้นที่  ๑  ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๑๕) ชั้นสูงสุด  มหำวชิรมงกุฎ  และ 
(๑๖) ชั้นสูงสุด  มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก 
กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ปีติดกันหรือกรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในระเบียบนี้  จะกระท ำมิได้ 
ข้อ ๑๒ นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหมวด  ๔  แล้ว  บุคคลที่พึงได้รับกำรพิจำรณำเสนอ 

ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม  ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
(๒) เป็นผู้ประพฤติดี  และปฏิบัติงำนรำชกำรหรือปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์แก่สำธำรณชน

ด้วยควำมอุตสำหะ  ซื่อสัตย์  และเอำใจใส่ต่อหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง   
(๓) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้ 
(๔) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมรำชโองกำรหรือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้เรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   เว้นแต่ได้รับพระรำชทำนคืน 
ในภำยหลัง 

(๕) เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดลหุโทษ 

(๖) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำ 
 (ก) กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและถูกตั้งกรรมกำรสอบสวน  หรืออยู่ระหว่ำงพิจำรณำ

โทษทำงวินัย  หรืออยู่ระหว่ำงอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัย 
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 (ข) กระท ำควำมผิดทำงอำญำและอยู่ระหว่ำงสอบสวนของพนักงำนสอบสวน   
หรืออยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคดีอำญำในศำล  หรือได้มีค ำพิพำกษำแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด  เว้นแต่พนักงำน 
อัยกำรรับแก้ต่ำงคดีนั้น  หรือเป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดลหุโทษ  หรือควำมผิด 
ที่มีโทษปรับสถำนเดียว 

 (ค) กระท ำควำมผิดและอยู่ระหว่ำงกำรไต่สวนตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  หรืออยู่ระหว่ำงกำรไต่สวนข้อเท็จจริงตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

บุคคลตำมวรรคหนึ่งต้องรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบนี้   เพ่ือให้หน่วยงำน
ของรัฐหรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  ด ำเนินกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ตน
ต่อไป 

ข้อ ๑๓ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี   ให้หน่วยงำนของรัฐ 
หรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
โดยแยกเอกสำรเป็นกำรเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในปัจจุบัน   และผู้ซึ่งพ้นจำก 
กำรปฏิบัติหน้ำที่เพรำะเกษียณอำยุ  และให้เป็นไปตำมล ำดับชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  คือชั้นต่ ำกวำ่ 
สำยสะพำย  และชั้นสำยสะพำย  แล้วส่งให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวัน 

ภำยหลังจำกที่ได้ส่งเอกสำรกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีไปยัง  
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแล้ว  หำกหน่วยงำนของรัฐหรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  เห็นว่ำมีบุคคลที่ได้รับ 
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  ระดับ  ชั้น  ชั้นยศ  สูงขึ้น  หรือได้รับเงินเดือนขั้นสูงของต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่   
และมีคุณสมบัติอื่นครบตำมหลักเกณฑ์ที่จะขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสำยสะพำยประจ ำปี  
ก็ให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติมไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำได้  
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำหกสิบวัน 

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรำยชื่อและรับรอง  
คุณสมบัติและคุณลักษณะตำมข้อ  ๘  และข้อ  ๑๒  ของบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้ 

(๑) นำยกรัฐมนตรี  ส ำหรับรัฐมนตรี  และผู้ช่วยรัฐมนตรี 
(๒) ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  ส ำหรับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  ประธำนคณะกรรมำธิกำร

สำมัญประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร  และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร 
(๓) ประธำนวุฒิสภำ  ส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ  ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำ  

และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองประจ ำวุฒิสภำ 
(๔) รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด  ส ำหรับข้ำรำชกำรกำรเมืองในสังกัด 
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(๕) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ส ำหรับข้ำรำชกำรกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมืองในกรุงเทพมหำนคร   

(๖) ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี    
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ส ำหรับข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  พนักงำนรำชกำร   
และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

(๗) ปลัดกระทรวงมหำดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหำนคร  ส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น  ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้ำงประจ ำ  และผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่  แล้วแต่กรณี 

(๘) เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม  เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลปกครอง  เลขำธิกำรส ำนักงำน
ศำลรัฐธรรมนูญ  ส ำหรับข้ำรำชกำรตุลำกำร  ดะโต๊ะยุติธรรม  ผู้พิพำกษำสมทบ  ผู้ด ำรงต ำแหน่งในศำล
นั้น ๆ  และข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในศำลนั้น  ๆ  แล้วแต่กรณี 

(๙) อัยกำรสูงสุด  ส ำหรับข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
(๑๐) ประธำนองค์กรอิสระตำมกฎหมำย  ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระนั้น ๆ 
(๑๑) เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  เลขำธิกำรวุฒิสภำ  ส ำหรับข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในสงักดั  

และผู้ปฏิบัติงำนให้แก่คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำสภำนั้น ๆ  แล้วแต่กรณี 
(๑๒) เลขำธิกำรหรือหัวหน้ำหน่วยธุรกำรขององค์กรอิสระตำมกฎหมำย  ส ำหรับข้ำรำชกำร  

พนักงำน  และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยธุรกำรขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
(๑๓) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนอกจำก  (๖)  ส ำหรับบุคคลหรือพนักงำนในสังกัด 
(๑๔) บุคคลตำม  (๕)  (๖)  (๗)  โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีหรือผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแล 

ตำมกฎหมำย  ส ำหรับผู้บริหำรสูงสุด  พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  องค์กำรของรัฐ   
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่ำงเดียวกัน  และสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ  ในสังกัดหรือในก ำกับ   
แล้วแต่กรณี 

(๑๕) บุคคลตำม  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  ส ำหรับรำชบัณฑิต   
และกรรมกำรตำมกฎหมำยที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
หน่วยงำนนั้น 

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม  ซึ่งจะด ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่บุคคลตำมข้อ  ๑๔  (๖)  ที่รับรองคุณสมบัติของตนเองแล้ว  แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง  ท ำหน้ำที่รวบรวมและตรวจสอบรำยชื่อ  เอกสำร  และหลักฐำนต่ำง ๆ   
แล้วพิจำรณำคุณสมบัติและกลั่นกรองควำมดีควำมชอบตำมที่ก ำหนดในระเบียบนี้   พร้อมทั้งรับรองว่ำ 
เป็นบุคคลที่สมควรได้รบักำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์  ก่อนส่งเรื่องไปยังผู้เสนอรำยชือ่ 
ตำมข้อ  ๑๔  (๖) 
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ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง  ทบวง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นอีกคณะหนึ่ง   
เพ่ือท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง  ก่อนเสนอไปยังผู้เสนอรำยชื่อตำมข้อ  ๑๔  (๖)   
เพื่อพิจำรณำรับรองแล้วส่งให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีต่อไป 

กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ให้แก่บคุคลตำมขอ้  ๑๔  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  
(๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวั ดและปลัดกรุ ง เทพมหำนครซึ่ งจะด ำ เนินกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น   สมำชิกสภำท้องถิ่น  ผู้ปฏิบัติงำน 
ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้ำงประจ ำ  และผู้ปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในเขตจังหวัดหรือท้องที่ของตน  ที่รับรองคุณสมบัติ 
ของตนเองแล้ว  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง  ท ำหน้ำที่รวบรวมตรวจสอบรำยชื่อ  เอกสำร   
และหลักฐำนตำ่ง ๆ  แล้วพิจำรณำคุณสมบัต ิ คุณลักษณะ  และกลั่นกรองควำมดคีวำมชอบตำมที่ก ำหนด 
ในระเบียบนี้  พร้อมทั้งรับรองว่ำเป็นบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   
แล้วเสนอไปยังปลัดกระทรวงมหำดไทยหรือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗ ภำยใต้บังคับข้อ  ๘  และข้อ  ๑๒  บุคคลผู้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะครบถ้วน 
และได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี  ต้องด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่ขอพระรำชทำน  ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง   สมำชิกรัฐสภำ  หรือข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
ฝ่ำยกำรเมือง  ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหนง่หลังจำกวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่ผ่ำนมำ   
จนถึงวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่จะขอพระรำชทำน 

(๒) ผู้ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง  สมำชิกรัฐสภำ  หรือข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
ฝ่ำยกำรเมืองหลำยต ำแหน่งหรือหลำยครั้ง   ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
หรือหลำยต ำแหน่งรวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่งหลังจำก 
วันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่ผ่ำนมำ  จนถึงวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปี 
ที่จะขอพระรำชทำน 

(๓) ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เพรำะเกษียณอำยุ  และมีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรพิจำรณำ
เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อยู่ก่อนกำรพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

(๔) เป็นผู้เคยมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๑๒  (๖)  ซึ่งต่อมำปรำกฏผลกำรสอบสวน  ไต่สวน  
หรือมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้วว่ำไม่มีควำมผิด 

(๕) เป็นผู้มีผลงำนควำมดีควำมชอบอย่ำงยิ่งเฉพำะที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้   
ข้อ ๑๘ ในกำรนับระยะเวลำเพ่ือเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมระเบียบนี้   

หำกเป็นผู้มีกรณีดังต่อไปนี้ในปีใด  ให้เพิ่มก ำหนดระยะเวลำกำรขอพระรำชทำนอีกกรณีละหนึ่งปี 
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(๑) เป็นผู้ถูกลงโทษทำงวินัย 
(๒) เป็นผู้มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่กฎหมำยก ำหนด  

ต่ ำกว่ำระดับดี  เว้นแต่เป็นกำรขอพระรำชทำนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 
หรือระยะเวลำเลื่อนชั้นตรำเกินกว่ำห้ำปีบริบูรณ์  ให้พิจำรณำผลกำรประเมินดังกล่ำวในระยะเวลำห้ำปี 

หมวด  ๓ 
กำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี  
ประกอบด้วย 

(๑) นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี  เป็นประธำนกรรมกำร 
 ที่ได้รับมอบหมำย 
(๒) รองนำยกรัฐมนตรี   เป็นกรรมกำร 
(๓) รัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวนห้ำคน  เป็นกรรมกำร 
(๔) เลขำธิกำร  ก.พ.    เป็นกรรมกำร 
(๕) เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี   เป็นกรรมกำร 
       และเลขำนุกำร 
(๖) ข้ำรำชกำรในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง เป็นกรรมกำร 
 ที่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมอบหมำย  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๗) ผู้อ ำนวยกำรกองอำลักษณ์   เป็นกรรมกำร 
 และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง  มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทุกชั้นตรำแก่บุคคลที่สมควรขอพระรำชทำน   
ให้ประธำนกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

เพื่อกลั่นกรอง  ตรวจสอบ  หรือด ำเนินกำรอื่นตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
ข้อ ๒๐ เมื่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้รับเอกสำรกำรเสนอขอพระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีแล้ว   ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ   ประวัติกำรได้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่สมควรขอพระรำชทำนตำมระเบียบนี้หรือ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้  แล้วเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙  เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมกำรตำมขอ้  ๑๙  พิจำรณำเสร็จแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอรำยชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่สมควรขอพระรำชทำนให้นำยกรัฐมนตรี
พิจำรณำ  เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยัง 
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ส ำนักพระรำชวังเพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
หำกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว  ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วนซึ่งไม่อำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙   
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนตำมที่ก ำหนด 
ไว้ในระเบียบนี้ต่อนำยกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙ 

เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยัง 
ส ำนักพระรำชวังเพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
หำกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว  ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

หมวด  ๔ 
กำรเสนอและกำรพิจำรณำกำรเสนอขอพระรำชทำนแก่บุคคลบำงประเภท 

 
 

ข้อ ๒๓ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้แทนทำงกำรทูตของต่ำงประเทศ 
และชำวต่ำงประเทศ  ให้เสนอขอพระรำชทำนได้เมื่อผู้นั้นได้กระท ำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่ำงยิ่ง   
โดยให้หน่วยงำนของรัฐที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมำกที่สุดเป็นผู้พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน 

ในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงำนของรัฐที่เสนอ
ขอพระรำชทำนแจ้งกระทรวงกำรต่ำงประเทศและส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ  
ควำมเหมำะสมของชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่เสนอขอพระรำชทำนตำมล ำดับ   โดยพิจำรณำ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้   

ภำยในบังคับธรรมเนียมปฏิบัติระหว่ำงประเทศ  เมื่อกระทรวงกำรต่ำงประเทศพิจำรณำ
เห็นสมควรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ใดและชั้นตรำใดแล้ว  ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ทำบทำมรัฐบำลที่ชำวต่ำงประเทศนั้นถือสัญชำติว่ำจะขัดข้องกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ดังกล่ำวหรือไม่  หำกไม่ขัดข้อง  ให้หน่วยงำนของรัฐที่เสนอขอพระรำชทำนแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
ไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  เพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ  เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว   
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยังส ำนักพระรำชวังเพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรณุำ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  หำกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว   
ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ในกรณีนี้   มิให้น ำควำมในข้อ  ๑๑  วรรคสอง  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙   
และข้อ  ๒๐  มำใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้วำยชนม์  ให้หน่วยงำนของรฐั
ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมำกที่สุดเสนอขอพระรำชทำนได้เมื่อผู้วำยชนม์ได้เคยกระท ำคุณประโยชน์
เป็นอย่ำงยิ่ง  โดยให้ส่งเอกสำรไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ  
เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยังส ำนักพระรำชวัง 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



เพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   หำกทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว  ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ในกรณีนี้   มิให้น ำควำมในข้อ  ๑๑  วรรคสอง  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙   
และข้อ  ๒๐  มำใช้บังคับ 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๒๕ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรที่นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสำยสะพำย  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีตำมระเบียบนี้  จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙  (๓) 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  29  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๐
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- ๑ - 
 

บัญชี  ๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่รัฐมนตรี 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ นำยกรัฐมนตร ี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ม.ว.ม. 

๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๓. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

ล ำดับ ๒ - ๔  
ต้องมีระยะเวลำ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ด ำรงต ำแหน่งจนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลมิพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 

๒ รองนำยกรัฐมนตร ี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ม.ว.ม. 
๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๓. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

๓ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
หรือทบวง 
หรือรัฐมนตรีประจ ำ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

ป.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๔. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

๔ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง 
หรือทบวง 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน  ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้  ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๕. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

 
 
 



- ๒ - 
 

บัญชี  ๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยรัฐมนตรี   

ผู้แทนการค้าไทย กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการประสานงานวุฒิสภา  

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร ี
 

ท.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๑๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
 หรือด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยต ำแหน่งรวมกัน
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ที ่
 ได้รับเงินเดือนหรือ
 ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน
 จำกงบประมำณแผ่นดิน 
๒. ล ำดับ ๑๓ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๓. ล ำดับ ๓ - ๔ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 

๒ รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร ี
ฝ่ำยกำรเมือง 
 

ต.ช. ม.ว.ม. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ต.ช. ป.ช. ๑. ต.ช. - ป.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๔ ที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ป.ม. ปีเว้นป ี

๕ ที่ปรึกษำรัฐมนตรี หรือ 
ที่ปรึกษำรัฐมนตรีประจ ำ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๖ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ป.ช. ปีเว้นป ี

๗ รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ป.ม. ปีเว้นป ี

๘ ประจ ำส ำนักเลขำธิกำร 
นำยกรัฐมนตร ี
 

จ.ช. ท.ม. ปีเว้นป ี

๙ เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวง  หรือทบวง  
หรือเลขำนุกำรรัฐมนตร ี
ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๐ ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวง  หรือทบวง 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๑ ผู้ช่วยรัฐมนตร ี ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 



- ๓ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๒ ผู้แทนกำรค้ำไทย ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นป ี

๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

 

๑๓ กรรมกำรประสำนงำน 
สภำผู้แทนรำษฎร  หรือ  
กรรมกำรประสำนงำนวุฒิสภำ   
ที่ด ำรงต ำแหน่ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
หรือสมำชิกวุฒิสภำ  
 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ท.ช. ทุกปี 
๒. ท.ช. - ป.ช. ปีเว้นปี 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

 



- ๔ - 
 

บัญชี  ๓ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในรัฐสภา 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนรัฐสภำ 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๔ - ๗ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๘ - ๑๕ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
 หรือด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยต ำแหน่งรวมกัน
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ที ่
 ได้รับเงินเดือน 
 จำกงบประมำณแผ่นดิน
 ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
 ระเบียบขำ้รำชกำรรัฐสภำ 
๓. ล ำดับ ๘ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง 
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 

๒ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี

๓ ประธำนวุฒิสภำ 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี

๔ รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  หรือ 
รองประธำนวุฒิสภำ 
 

ป.ช. ม.ป.ช. ทุกป ี

๕ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  
  

ป.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี

๖ ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญ
ประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร  หรือ
ประจ ำวุฒสิภำ 
 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ม. ทุกป ี
๒. ป.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี  
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.  
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๗ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือ 
สมำชิกวุฒิสภำ 
 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ช. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

 

๘ ที่ปรึกษำประธำนรัฐสภำ   
ที่ปรึกษำรองประธำนรัฐสภำ   
ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร   
หรือท่ีปรึกษำประธำนวุฒิสภำ 
 

ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

๙ ที่ปรึกษำรองประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎร หรือ 
ที่ปรึกษำรองประธำนวุฒสิภำ 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๐ ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

      



- ๕ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๑ โฆษกประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 

โฆษกประธำนวุฒสิภำ 
หรือโฆษกผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี  (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
๔. ล ำดับ ๑๖ - ๑๙ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ตดิต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ได้รับ
 ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน
 จำกงบประมำณหมวด
 ค่ำตอบแทน 

 

๑๒ เลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ  
เลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ 
เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
หรือเลขำนุกำรประธำนวุฒิสภำ 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๓ เลขำนุกำรรองประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎร 
เลขำนุกำรรองประธำนวุฒิสภำ 
หรือเลขำนุกำรผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

จ.ช. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๔ ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
หรือผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนวุฒิสภำ 
 

จ.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๕ ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนวุฒิสภำ 
หรือผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้น ำฝำ่ยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

จ.ม. ต.ช. ปีเว้นป ี

๑๖ ที่ปรึกษำประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๗ ผู้ช ำนำญกำรประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๘ นักวิชำกำรประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. ต.ม. ปีเว้นป ี

๑๙ เลขำนุกำรประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. จ.ม. ปีเว้นป ี



- ๖ - 
 

บัญชี  ๔ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

ท.ช. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๘ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
 หรือด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยต ำแหน่งรวมกัน
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ที ่
 ได้รับเงินเดือนตำมกฎหมำย
 ว่ำด้วยระเบียบบริหำร
 รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
๓. ล ำดับ ๕ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ี 
 จะขอพระรำชทำน 
 

๒ รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ช. ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๔ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นปี 

๕ ประธำนท่ีปรึกษำ 
ของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
  

ต.ช. ป.ม. ปีเว้นปี 

๖ ที่ปรึกษำของผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๗ เลขำนุกำรประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนคร  
  

บ.ม. จ.ช. ปีเว้นปี 

๘ เลขำนุกำรรองประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนคร  
 

บ.ม. จ.ช. ปีเว้นป ี

     
     
     



- ๗ - 
 

บัญชี  ๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ช. ป.ม. ปีเว้นปี ๑. ล ำดับ ๑ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๒ - ๕ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 
 

๒ รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นปี 

๓ สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 
 

จ.ม. ท.ช. ปีเว้นปี 

๔ ประธำนสภำเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

จ.ม. ท.ม. ปีเว้นปี 

๕ สมำชิกสภำเขตกรุงเทพมหำนคร 
  

บ.ช. ท.ม. ปีเว้นปี 

     

     

 
 
 



- ๘ - 
 

บัญชี  ๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  

และผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 องค์การบริหารส่วนต าบล   ๑. เริ่มขอพระรำชทำน 
 ตำมต ำแหน่ง 
๒. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ
 ตำมล ำดบัโดยเว้นระยะเวลำ 
 ๒.๑ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ 
   ๑-๗, ๙-๑๔, ๑๖-๒๕, 
   ๒๗-๔๕ และ ๔๖ 
   ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
   หรือหลำยต ำแหน่ง 
   ต่อเนื่องกนัเปน็เวลำ 
   ไม่น้อยกวำ่  ๓  ปี 
   บริบรูณ ์
 ๒.๒ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ 
   ๑-๗, ๙-๑๔, ๑๖-๒๕, 
   ๒๗-๔๕ และ ๔๖ 
   ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
   หรือหลำยต ำแหน่ง 
   ไมต่่อเนือ่งกัน มเีวลำ 
   รวมกันไม่น้อยกวำ่  
   ๕  ปบีริบรูณ ์
 ๒.๓ ต ำแหน่งล ำดบั ๘, ๑๕   
   และ ๒๖   
   ขอพระรำชทำน 
   ต.ม. - ท.ม. ทกุป,ี 
   ท.ม. - ป.ม. ปเีว้นป ี

๑. ต้องด ำรงต ำแหน่งใด 
 ต ำแหน่งหน่ึง 
 หรือหลำยต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ หรือ 
 ได้ด ำรงต ำแหน่งใด
 ต ำแหน่งหน่ึง 
 หรือหลำยต ำแหน่งมำแล้ว 
 มีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
 วันท่ีได้ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวัน  
 พระรำชพิธีเฉลมิ 
 พระชนมพรรษำของปีท่ี
 จะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 ยกเว้นล ำดบั ๘, ๑๕  
 และ ๒๖ 
๒. ล ำดับ ๓, ๖, ๑๐-๑๑,  
 ๑๗-๒๐, ๒๔-๒๕, 
 ๒๘-๒๙, ๓๕-๓๖, ๔๒  
 และ ๔๓ ให้ขอได ้
 เฉพำะผูม้ีต ำแหน่ง 
 ตำมกฎหมำยนั้น ๆ 
 เท่ำนั้น  
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง
 หลำยคน ให้พิจำรณำ
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน
 เท่ำนั้น 
 
 

๑ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ช. จ.ช. 

๒ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ม. จ.ม. 
๓ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ง.ช. บ.ม. 
๔ ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ช. จ.ม. 
๕ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ม. จ.ม. 

๖ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ง.ม. บ.ม. 
๗ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ร.ง.ช. บ.ช. 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
๘ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั ต.ม. ป.ม. 
๙ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ.ช. ท.ม. 

๑๐ ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด บ.ม. จ.ม. 
๑๑ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำร 

ส่วนจังหวัด 
บ.ม. จ.ช. 

๑๒ ประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด 

ต.ม. ท.ช. 

๑๓ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด 

จ.ช. ท.ม. 

๑๔ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำร 
ส่วนจังหวัด 

จ.ม. ท.ม. 

 เมืองพัทยา   
๑๕ นำยกเมืองพัทยำ ต.ม. ป.ม. 
๑๖ รองนำยกเมืองพัทยำ จ.ช. ท.ม. 

๑๗ ประธำนท่ีปรึกษำนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ม. 
๑๘ ที่ปรึกษำนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. บ.ช. 

๑๙ เลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ช.  
๒๐ ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ม.  
๒๑ ประธำนสภำเมืองพัทยำ ต.ม. ท.ช.  

๒๒ รองประธำนสภำเมืองพัทยำ จ.ช. ท.ม.  



- ๙ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๒๓ สมำชิกสภำเมืองพัทยำ จ.ม. ท.ม.   

๒๔ เลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ช.  
๒๕ ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ 

เมืองพัทยำ 
บ.ม. จ.ม.  

 เทศบาล    

๒๖ นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร ต.ม. ป.ม.  
๒๗ รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร จ.ช. ท.ม.  

๒๘ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลนคร 

บ.ม. จ.ม.  

๒๙ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลนคร 

บ.ม. จ.ช.  

๓๐ ประธำนสภำเทศบำลนคร ต.ม. ท.ช.  
๓๑ รองประธำนสภำเทศบำลนคร จ.ช. ท.ม.  
๓๒ สมำชิกสภำเทศบำลนคร จ.ม. ท.ม.  
๓๓ นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง จ.ช. ท.ช.  

๓๔ รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง จ.ม. ต.ช.  
๓๕ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี

เทศบำลเมือง 
บ.ม. บ.ช.  

๓๖ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลเมือง 

บ.ม. จ.ม.  

๓๗ ประธำนสภำเทศบำลเมือง จ.ช. ท.ม.  
๓๘ รองประธำนสภำเทศบำลเมือง จ.ม. ต.ช.  
๓๙ สมำชิกสภำเทศบำลเมือง บ.ช. ต.ช.  
๔๐ นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบล จ.ม. ท.ม.  

๔๑ รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบล บ.ช. ต.ม.  
๔๒ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี

เทศบำลต ำบล 
บ.ม. บ.ช.  

๔๓ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลต ำบล 

บ.ม. บ.ช.  

๔๔ ประธำนสภำเทศบำลต ำบล จ.ม. ต.ช.  

๔๕ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบล บ.ช. ต.ม.  
๔๖ สมำชกิสภำเทศบำลต ำบล บ.ม. ต.ม.  



- ๑๐ - 
 

บัญชี  ๗ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนศำลรัฐธรรมนญู 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกปี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 

๒ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 
 

ท.ม. ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ม. ปเีว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

๔ ที่ปรึกษำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญู 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนศำลรัฐธรรมนญู 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญู 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     

     
     

     



- ๑๑ - 
 

บัญชี  ๘ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประจ ำประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประจ ำประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     
     



- ๑๒ - 
 

บัญชี  ๙ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดิน 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     
     



- ๑๓ - 
 

บัญชี  ๑๐ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ 
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     

     
     



- ๑๔ - 
 

บัญชี  ๑๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๓ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๔ - ๙ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๔ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี
 

๓ ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี
 

๔ ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๕ ที่ปรึกษำกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ ที่ปรึกษำผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๗ เลขำนุกำรประธำนกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๘ เลขำนุกำรกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๙ เลขำนุกำรผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     



- ๑๕ - 
 

บัญชี  ๑๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๕ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหนง่ละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
 
 

๒ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี
 

๓ ที่ปรึกษำประจ ำคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๔ เลขำนุกำรประจ ำประธำน 
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
 

ต.ช. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๕ เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     

     
     

     



- ๑๖ - 
 

บัญชี  ๑๓ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง  
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

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

๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
 
 

๒ กรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  

กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. ท.ช. - ป.ช. ปเีว้นปี 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

๓ ที่ปรึกษำประจ ำประธำนกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนกรรมกำร 
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรกรรมกำร 
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     
     



- ๑๗ - 
 

บัญชี  ๑๔ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย 

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ รำชบัณฑติ 
 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.  
๒. กรณไีด้ บ.ม. ขึ้นไป  
 ต้องได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
 ครั้งหลังสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   
๓. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ  
 เว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบรบิูรณ์ 
 จนถึง ม.ป.ช. 
 

ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
รำชบัณฑติ กรรมกำร 
หรืออนุกรรมกำร  
แล้วแต่กรณี มำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีบริบูรณ์ 
จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 
 

๒ กรรมกำรตำมกฎหมำย 
ทีท่รงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.  
๒. กรณไีด้ บ.ม. ขึ้นไป  
 ต้องได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
 ครั้งหลังสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   
๓. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ  
 เว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบรบิูรณ์ 
 จนถึง ม.ป.ช. 
 

๓ อนุกรรมกำร 
ในคณะกรรมกำร 
ที่ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งตำมกฎหมำย 
 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.  
๒. กรณไีด้ บ.ม. ขึ้นไป  
 ต้องได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
 ครั้งหลังสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   
๓. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ  
 ๓.๑ บ.ม. - ป.ม. เว้นระยะเวลำ 
   ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ ์
 ๓.๒ ป.ม. - ม.ว.ม. เว้นระยะเวลำ 
   ไม่น้อยกว่ำ ๘ ปีบริบูรณ ์
 ๓.๓ ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
   ๑๐ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.  
 

 



- ๑๘ - 
 

บัญชี  ๑๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ  ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภททั่วไป    ๑. ต้องมีระยะเวลำ  

 รับรำชกำรติดต่อกัน  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่  
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
 เฉลิมพระชนมพรรษำ  
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
๒. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพือ่ไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ระดับปฏิบัติงำน บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้รับเงินเดือนต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดับช ำนำญงำน  
  และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์  
  ขอ บ.ช. 
๓.  ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดบัช ำนำญงำน ขอ จ.ม. 
๔.  ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดับช ำนำญงำน  
  และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี บริบูรณ์  
  ขอ จ.ช. 

 

๒ ระดับช ำนำญงำน 
 

ต.ม. ต.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒.  ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ต.ช. 

 

๓ ระดับอำวุโส 
 

ท.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ท.ช. 

 

๔ ระดับทักษะพิเศษ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 ประเภทวิชาการ     
๕ ระดับปฏิบัติกำร ต.ม. - -  



- ๑๙ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๖ ระดับช ำนำญกำร 

 

ต.ช. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
  ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
  ขอ ท.ม. 
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

 

๗ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
  และได้ ท.ช. มำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ป.ม.  
 

๘ ระดับเชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๙ ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๓,๐๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
  ได้ทุกป ีจนถึง ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๑๐ ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๕,๖๐๐ บำท 

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



- ๒๐ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภทอ านวยการ     

๑๑ ระดับต้น 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
  ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 และได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ระดับสูง 
 

- ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

 ประเภทบริหาร    
๑๓ ระดับต้น - ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 

  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

 

๑๔ ระดับสูง 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๔,๕๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
  ได้ทุกปี จนถึง ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๑๕ ระดับสูง 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บำท  
 

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

 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๖ ระดับสูง 

ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บำท ด ำรงต ำแหน่ง 
- ปลัดกระทรวง 
- หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มฐีำนะเป็นกรม 
 ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตร ี
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

 
 



- ๒๒ - 
 

บัญชี  ๑๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ 
 

ต.ม. - - ๑. ต้องมีระยะเวลำ  
 รับรำชกำรติดต่อกัน  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่  
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
 เฉลิมพระชนมพรรษำ  
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
๒. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 

๒ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
ช ำนำญกำร 
 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ
 ขั้นต่ ำของอันดับ คศ. ๓  
 ขอ ท.ม. 
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ
 ขั้นต่ ำของอันดับ คศ. ๓ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ 

๓ ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
- ครู 
- ศึกษำนิเทศก ์
- รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ท.ช. - - 

ต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ 
หรือไมต่่ ำกว่ำอันดับ คศ. ๓ 

๔ ต าแหน่งท่ีมีวทิยฐานะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ 

- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 ของอันดับ คศ. ๓ 
 และได้ ท.ช. มำแล้ว
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ป.ม. ในปีท่ีเกษียณอำยุ
 รำชกำร 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 

เชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 

๖ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๓,๐๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
 ได้ทุกป ีจนถึง ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

๗ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๕,๖๐๐ บำท 

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

     

     

 



- ๒๔ - 
 

บัญชี  ๑๗ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภททั่วไป    ต้องมีระยะเวลำ  

รับรำชกำรติดต่อกัน  
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่  
วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
เฉลิมพระชนมพรรษำ  
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ระดับปฏิบัติงำน บ.ม. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒. ได้รับเงินเดือนต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
 ของระดับช ำนำญงำน  
 และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์  
 ขอ บ.ช. 
๓. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
 ของระดบัช ำนำญงำน ขอ จ.ม. 
๔. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
 ของระดับช ำนำญงำน  
 และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี บริบูรณ์  
 ขอ จ.ช. 

 

๒ ระดับช ำนำญงำน 
 

ต.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ต.ช. 

 

๓ ระดับอำวุโส 
 

ท.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ท.ช. 

 

 ประเภทวิชาการ     
๔ ระดับปฏิบัติกำร 

 
 
 
 
 

ต.ม. - -  



- ๒๕ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ระดับช ำนำญกำร 

 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 ขอ ท.ม. 
๓. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

 

๖ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ท.ช. -   - 

๗ ระดับเชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 ประเภทอ านวยการท้องถิ่น     
๘ ระดับต้น 

 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๓. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ ระดับกลำง 
 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และ 
 ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 

๑๐ ระดับสูง 
 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

      



- ๒๖ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภทบริหารท้องถิ่น     

๑๑ ระดับต้น  
 

ท.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 

 
 
 
 
 ๑๒ ระดับกลำง 

 
ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 

๒. ได้รับเงินเดือนข้ันสูง และ
 ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.  
 ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร  

 

๑๓ ระดับสูง  
 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

 
 



- ๒๗ - 
 

บัญชี  ๑๘ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร 

 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ บุคคลเข้ำท ำหนำ้ที่ทหำร 

เป็นกำรชั่วครำว  
ร.ง.ม. - - ๑. ล ำดับ ๑ 

 ต้องมีระยะเวลำ 
  ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๘ ปีบริบูรณ์  
  นับตั้งแต่วันเริม่ 
  ปฏิบัติงำนจนถึงวัน 
  ก่อนวันพระรำชพิธี        
  เฉลิมพระชนมพรรษำ 
  ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๒ - ๒๒  
 ต้องมีระยะเวลำ 
  รับรำชกำรติดต่อกัน 
  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต ่
  วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร 
  จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
  เฉลิมพระชนมพรรษำ 
  ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 
  โรงเรียนทหำร 
  ให้นับเวลำรำชกำร 
  ตั้งแต่วันข้ึนทะเบียน 
  ทหำรกองประจ ำกำร 
  ในระหว่ำงที่ก ำลังศึกษำ 
 อยู่ในโรงเรียน 
 

๒ พลอำสำสมัคร 
 

ร.ง.ม. - - 

๓ สิบตรี  จ่ำตรี  จ่ำอำกำศตร ี
 

ร.ง.ช. - - 

๔ สิบโท  จ่ำโท  จ่ำอำกำศโท 
 

ร.ท.ม. - - 

๕ สิบเอก  จ่ำเอก  จ่ำอำกำศเอก 
 

ร.ท.ช. - - 

๖ - จ่ำสิบตรี  พันจ่ำตรี พันจ่ำอำกำศตร ี
- จ่ำสิบโท  พันจ่ำโท พันจ่ำอำกำศโท 
- จ่ำสิบเอก พันจ่ำเอก พันจ่ำอำกำศเอก 
 

บ.ม. บ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 

๗ จ่ำสิบเอก พันจ่ำเอก พันจ่ำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนจ่ำสิบเอกพิเศษ 
พันจ่ำเอกพิเศษ พันจ่ำอำกำศเอกพิเศษ 

บ.ช. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม 
๓. ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

๘ ร้อยตรี  เรือตรี เรืออำกำศตร ี
 

จ.ม. - - 

๙ ร้อยโท  เรือโท เรืออำกำศโท 
 

จ.ช. - - 

๑๐ ร้อยเอก  เรือเอก เรืออำกำศเอก 
 

ต.ม. - - 

๑๑ พันตรี  นำวำตรี  นำวำอำกำศตร ี
 

ต.ช. - - 

๑๒ พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท ต.ช. ท.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
 

๑๓ พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก ท.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 



- ๒๘ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๔ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 

อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ 

นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
 

ท.ช. - - ๔.  เกณฑ์กำรขอพระรำชทำน 
  ที่ก ำหนดไว้ตำมช้ันยศ 
  ให้รวมถึงว่ำทีย่ศนั้น ๆ ด้วย 
๕. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 

อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ 

นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑.  ด ำรงต ำแหน่งบังคับบญัชำ 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ  ป.ม.  
  ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
 

๑๖ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ 
นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
รับเงินเดือนข้ันต้นของพลตรี  
พลเรือตรี พลอำกำศตร ี

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  รับเงินเดือนขั้นตน้ของพลตรี 
 พลเรือตรี พลอำกำศตรี 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
 

๑๗ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ  
นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
- รับเงินเดือนข้ันต้นของพลตรี   
 พลเรือตรี  พลอำกำศตร ี
- ด ำรงต ำแหน่งรอง, เสนำธิกำร,  
 รองเสนำธิกำรของหน่วยงำนที่มี
 ผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ชั้นยศ  พลตรี 
 พลเรือตรี พลอำกำศตรี ข้ึนไป 
 หรือ 
- ด ำรงต ำแหน่งผู้บังคับกำรกรม, 
 ผู้บังคับกำรจังหวัดทหำรบก,  
 ผู้บังคับหมวดเรือ, ผู้บังคับกองบิน, 
 ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำร,  
 ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรบก,  
   ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรเรือ,  
 ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรอำกำศ, ตุลำกำร 
 พระธรรมนูญรองหัวหน้ำส ำนักงำน 
 ศำลมณฑลทหำร, ตุลำกำร 
 พระธรรมนูญฝ่ำยศำลทหำรสูงสุด, 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

 



- ๒๙ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
  ตุลำกำรพระธรรมนูญรองหัวหน้ำ 

   ศำลทหำรกลำง,  
 ตุลำกำรพระธรรมนูญรองหัวหน้ำ
 ศำลทหำรกรุงเทพ,  
 ผู้อ ำนวยกำรกองอัยกำรศำลทหำร
 กรุงเทพ, ผู้อ ำนวยกำรกอง 
 อัยกำรฝ่ำยอุทธรณ์และฎีกำ  หรือ 
- ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง,
 นำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำร  หรือ
 ต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น  
 ซึ่งเทียบเท่ำต ำแหน่งดังกล่ำว 
 

    

๑๘ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนพนัเอกพิเศษ  
นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
- เงินเดือนข้ันต้นของพลตรี   
  พลเรือตรี พลอำกำศตร ี
- ด ำรงต ำแหน่งรองเจ้ำกรม, 
  รองผู้บัญชำกำรกองพล,   
  รองผู้บัญชำกำรกองเรือ, 
  รองผู้บัญชำกำรกองพลบิน 
  หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำที่คุมก ำลัง      
  ตำมที่กระทรวงกลำโหมและส ำนัก 
  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

๑๙ พลตรี  พลเรือตรี  พลอำกำศตร ี
 

- ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 
 
 
 
 
 

     

 
 



- ๓๐ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๒๐ พลโท  พลเรือโท  พลอำกำศโท 

 

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

 

๒๑ พลเอก  พลเรือเอก  พลอำกำศเอก 
 

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

๒๒ ปลัดกระทรวงกลำโหม  
ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 
ผู้บัญชำกำรทหำรบก 
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ 
ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  

๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๓๑ - 
 

บัญชี  ๑๙ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการต ารวจ 

 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พลต ำรวจ ร.ง.ม. - - ๑. ต้องมีระยะเวลำ 

  รับรำชกำรติดต่อกัน 
  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต ่
  วันเริ่มเข้ำรับรำชกำรจนถึง 
  วันก่อนวันพระรำชพิธี       
  เฉลิมพระชนมพรรษำ 
  ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 
  โรงเรียนต ำรวจ 
  ให้นับเวลำรำชกำร 
  ตั้งแต่วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร 
  ต ำรวจในระหว่ำงท่ีก ำลัง 
  ศึกษำอยู่ในโรงเรียน 
๓.  เกณฑ์กำร 
  ขอพระรำชทำน 
  ที่ก ำหนดไว้ตำมช้ันยศ 
  ให้รวมถึงว่ำทีย่ศนั้น ๆ ด้วย 
๔. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น 

๒ สิบต ำรวจตรี   
 

ร.ง.ช. - - 

๓ สิบต ำรวจโท   
 

ร.ท.ม. - - 

๔ สิบต ำรวจเอก   
 

ร.ท.ช. - - 

๕ จ่ำสิบต ำรวจ บ.ม. บ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒. ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 

๖ - จ่ำสิบต ำรวจ 
  อัตรำเงินเดือนจ่ำสิบต ำรวจพิเศษ 
- ดำบต ำรวจ 
 

บ.ช. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒. ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม 
๓. ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

๗ ร้อยต ำรวจตรี   
 

จ.ม. - - 

๘ ร้อยต ำรวจโท 
 

จ.ช. - - 

๙ ร้อยต ำรวจเอก   
 

ต.ม. - - 

๑๐ พันต ำรวจตร ี
 

ต.ช. - - 

๑๑ พันต ำรวจโท   ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 

 

๑๒ พันต ารวจเอก   ท.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
 
 

     

 
 



- ๓๒ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๓ พันต ำรวจเอก   

อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 
ท.ช. - -  ส ำหรับกำรค ำนวณ

 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 

๑๔ พันต ำรวจเอก   
อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑. ด ำรงต ำแหน่งบังคับบญัชำ 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ  ป.ม.  
  ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 

 

๑๕ พันต ำรวจเอก   
อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 
รับเงินเดือนข้ันต้นของพลต ำรวจตรี  

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. รับเงินเดือนขั้นต้น 
  ของพลต ำรวจตรีมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
 

๑๖ พันต ำรวจเอก   
อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 
- รับเงินเดือนขั้นต้นของพลต ำรวจตรี   
- ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บังคับกำร 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๑๗ พลต ำรวจตรี   - ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๑๘ พลต ำรวจโท   
 

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



- ๓๓ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๙ พลต ำรวจเอก   

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๓๔ - 
 

บัญชี  ๒๐ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ผู้ช่วยผู้พิพำกษำ 

 

ต.ม. ต.ช. 
 

๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒. ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
 รับรำชกำรติดต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่ 
 เข้ำรับรำชกำรจนถึง 
 วันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต ำแหน่ง 
 ผู้พิพำกษำอำวุโส  
 ขอพระรำชทำน 
 ตำมเกณฑ์ที่ด ำรงอยู ่
 ก่อนกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ผู้พิพำกษำอำวุโส 
 

๒ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๑ 
 

ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช.  มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
    ๕ ปีบริบรูณ์  ขอ ท.ม. 
 

๓ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๒ 
 

ท.ม. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
    ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ท.ช. 
๓. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๔. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๕. ได้  ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๔ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๓ 
 

ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๕. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๕ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๔ ขึ้นไป 
 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๓๕ - 
 

บัญชี  ๒๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนศำลปกครองสูงสุด 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๓ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๔ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำรับรำชกำร 
 ติดต่อกนัมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต ่
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓. ล ำดับ ๔ - ๖ กำรนับ 
 ระยะเวลำรับรำชกำร  
 ปฏิบัติงำนส ำหรับ 
 ตุลำกำรศำลปกครองช้ันต้น  
 ให้นับระยะเวลำที่เคยเป็น 
 ข้ำรำชกำร พนักงำน 
 รัฐวิสำหกิจ พนกังำน 
 องค์กำรของรัฐ หรือ 
 หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
 มำรวมกับระยะเวลำ 
 รับรำชกำรในต ำแหน่ง 
 ตุลำกำรศำลปกครอง 
 ช้ันต้น หรือตุลำกำร 
 ประจ ำศำลปกครอง 
 ช้ันต้นเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
 ๑ ปี (๑๒ เดือน) ของ  
 ปีท่ีจะขอพระรำชทำน 

๒ รองประธำนศำลปกครองสูงสุด 
หรือประธำนแผนก 
ในศำลปกครองสูงสุด 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

 

๓ ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุด 
ตุลำกำรศำลปกครองสูงสดุ 

ป.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๔ อธิบดีศำลปกครองช้ันต้น 
รองอธิบดีศำลปกครองช้ันต้น 
ตุลำกำรหัวหน้ำแผนกในศำลปกครอง
ช้ันต้น 

ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๕. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๕ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองช้ันต้น  
ตุลาการศาลปกครองช้ันต้น 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๓. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๔. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๕. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๖. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๖ ตุลำกำรประจ ำศำลปกครองช้ันตน้ 
 

ต.ช. 
 

ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 



- ๓๖ - 
 

บัญชี  ๒๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ดะโตะ๊ยุติธรรม 

 

ต.ช. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
    ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องด ำรงต ำแหน่ง
ดะโตะ๊ยุติธรรม 
ติดต่อกนัมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ ์
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรณุำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ให้ด ำรงต ำแหน่ง จนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 

๒ ผู้พิพำกษำสมทบ 
 

จ.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม. 
๒. เลื่อนตำมล ำดับช้ันตรำ 
 โดยมีระยะเวลำด ำรง
 ต ำแหน่งผู้พิพำกษำสมทบ 
 ในกำรขอพระรำชทำน 
 แต่ละช้ันตรำ 
 ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปีบริบูรณ์ 
 ก่อนวันพระรำชพิธี
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  

ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้พพิำกษำสมทบ 
มำเป็นเวลำรวมกัน 
ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปีบริบูรณ ์
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรณุำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ให้ด ำรงต ำแหน่ง จนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 



- ๓๗ - 
 

บัญชี  ๒๓ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการอัยการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๑ 

 

ต.ม. ต.ช. 
 

๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒. ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
 รับรำชกำรติดต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่ 
 เข้ำรับรำชกำรจนถึง 
 วันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต ำแหน่งอัยกำรอำวุโส  
 ขอพระรำชทำน 
 ตำมเกณฑ์ที่ด ำรงอยู ่
 ก่อนกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 อัยกำรอำวุโส 
 

๒ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๒ 
 

ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช.  มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
    ๕ ปีบริบรูณ์   ขอ ท.ม. 
 

๓ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๓ 
 

ท.ม. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
    ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ท.ช. 
๓. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๔. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
 

๔ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๔ ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๕ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๕ - ๖  ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๕. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 
 
 

 



- ๓๘ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๖ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๗ ขึ้นไป 

 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 
 



- ๓๙ - 
 

บัญชี  ๒๔ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ แพทย์ประจ ำต ำบล 

สำรวัตรก ำนัน 
หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
 

ร.ง.ช. ร.ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
๒. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ
 ตำมล ำดบัช้ันตรำ โดยเวน้ระยะเวลำ 
 ๒.๑ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ ๑ - ๓ 
  ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งหรือ
  หลำยต ำแหน่งต่อเนื่องกัน 
  เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
  บริบูรณ ์
 ๒.๒ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ ๑ - ๓ 
  ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งหรือ
  หลำยต ำแหน่งมำแล้ว 
  มีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
  บริบูรณ์  
 

ต้องด ำรงต ำแหน่งใด 
ต ำแหน่งหน่ึงหรือ 
หลำยต ำแหน่งติดต่อกัน
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๓ ปีบริบูรณ์ หรือ 
ได้ด ำรงต ำแหน่งใด 
ต ำแหน่งหน่ึงหรือ 
หลำยต ำแหน่งมำแล้ว 
มีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันท่ี 
ได้ด ำรงต ำแหน่ง จนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษำของป ี
ที่จะขอพระรำชทำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 

๒ ผู้ใหญ่บ้ำน ร.ง.ช. บ.ช. 

๓ ก ำนัน ร.ท.ช. จ.ช. 



- ๔๐ - 
 

บัญชี  ๒๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ลูกจ้ำงประจ ำ  

ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนข้ันต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนระดับปฏิบตักิำร 
แต่ไม่ถึงขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำร  
 

บ.ม. จ.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่ 
 วันเริ่มจ้ำง จนถึงวันก่อน
 วันพระรำชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษำของปี 
 ทีจ่ะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำของ
 ส่วนรำชกำรตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
 ลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร 
 และหมำยควำมรวมถึง
 ลูกจ้ำงประจ ำสังกัด 
 หน่วยธุรกำรของรัฐสภำ 
 ศำล องค์กรอิสระ 
 ตำมรัฐธรรมนูญที่เป็น 
 ส่วนรำชกำร และ
 ลูกจ้ำงประจ ำของรำชกำร
 ส่วนท้องถิ่น  
 แต่ไม่หมำยควำมถึง
 ลูกจ้ำงเงินทุนหมุนเวียน 
๓. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำที่มี
 ช่ือและลักษณะงำน
 ซึ่งเคยเทียบได้กับลูกจ้ำง
 โดยตรงหมวดฝีมือขึ้นไป
 หรือลูกจ้ำงประจ ำ 
 ที่มีช่ือและลักษณะ 
 เหมือนข้ำรำชกำร  
 

๒ ลูกจ้ำงประจ ำ   
ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  
 

บ.ช. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

 



- ๔๑ - 
 

บัญชี  ๒๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พนักงำนรำชกำร 

- กลุ่มงำนบริกำร   
- กลุ่มงำนเทคนิค  

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๔.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

๑. ล ำดับ ๑ - ๔ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๕ - ๗ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร 
 ตำมสญัญำจ้ำง 
 ของส่วนรำชกำร 
 ตำมระเบียบส ำนัก 
 นำยกรัฐมนตร ี
 ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  
 หรือพนักงำนรำชกำร 
 สังกัดหน่วยธุรกำรของ 
 รัฐสภำ ศำล และองค์กร 
 อิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
 ที่เป็นส่วนรำชกำร 
 
 
 

๒ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

บ.ช. ต.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๔.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
 

๓ พนักงำนรำชกำร  

กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 

จ.ม. ต.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม. 
๒.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๓.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๔.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๔ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ 

จ.ช. ท.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ช. 
๒.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๓.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๔.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.  
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ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ พนักงำนรำชกำร 

กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับท่ัวไป 
ต.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 

๒.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๓.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๔.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
 

๔. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร
 ที่มีช่ือและลักษณะงำน 
 ที่เทียบเท่ำกับ
 ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ซึ่งเคยเทียบได้กับ
 ลูกจ้ำงโดยตรง 
 หมวดฝมีือขึ้นไป 
 ตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลัง 
 ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร  
 
 

๖ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๓.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๔.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๗ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับสำกล 

ท.ม. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๓.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๔.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
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บัญชี  ๒๗ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน   

พนักงานองค์การของรัฐ  หรือพนักงานหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกัน   
ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ หัวหน้ำแผนก 

 

บ.ม. จ.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน 
  ตำมต ำแหน่ง 
๒.  ขอพระรำชทำนเลือ่นช้ันตรำ 
  ตำมล ำดบัช้ันตรำ   
  โดยเว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  
  ๕  ปบีริบรูณ์ ถึงเกณฑ ์
  ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 
๓.  ล ำดับ  ๕   
  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน 
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องด ำรงต ำแหน่งบังคับบัญชำ 
 หรือผู้ปกครอง 
๓. กำรเริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
 ล ำดับ ๑ ต้องด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบรูณ ์
๔. ผู้ว่ำกำร  ผู้อ ำนวยกำร   
 หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสดุ  
 ที่ไม่มีฐำนะเป็นพนักงำนหรือ 
 เจ้ำหนำ้ที่ของหน่วยงำนนั้น 
 ๔.๑ เริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
   ต้องด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำ 
   เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
   บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
   จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
   เฉลมิพระชนมพรรษำของป ี
   ที่จะขอพระรำชทำน 
   ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 ๔.๒ ให้นับเวลำที่เคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ผู้บรหิำรสูงสดุในรฐัวิสำหกิจ 
   องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำน 
   อื่นของรัฐแห่งอื่นมำรวมกันได้  
 

๒ ผู้อ ำนวยกำรกอง 
หรือหัวหน้ำกอง 
 

บ.ช. จ.ช.  

๓ ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร   
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย  หรือ  
หัวหน้ำฝ่ำย  
 

จ.ม. ต.ม.  

๔ รองผู้ว่ำกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร หรือ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยงำนนั้น 
 

จ.ช. ท.ช.  
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ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ผู้ว่ำกำร  ผู้อ ำนวยกำร 

หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยงำนนั้น 

ต.ม. 
 

ป.ม. 
 

 

 

   แต่ต้องด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน 
   มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่  
   ๒ ปีบรบิูรณ ์
 ๔.๓ กรณเีคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ตำมล ำดับ ๔ ในหน่วยงำน 
   เดียวกัน ให้นับเวลำต่อเนื่องได ้
๕. กำรเสนอขอพระรำชทำน 
 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับ 
 หนว่ยงำนที่มีกำรจัดโครงสร้ำง 
 หรือต ำแหน่งไม่เป็นไปตำมที่ 
 ก ำหนดในบัญชีนี้ และไม่สำมำรถ 
 เทียบเคียงได้ตำมบัญชีนี้  
 ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักเลขำธิกำร 
 คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
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บัญชี  ๒๘ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามกฎหมาย 

ที่ไม่เป็นข้าราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ พนักงำน 
 

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน 
  ตำมต ำแหน่ง 
๒.  ขอพระรำชทำนเลือ่นช้ันตรำ 
  ตำมล ำดบัช้ันตรำ   
  โดยเว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  
  ๕  ปบีริบรูณ์ ถึงเกณฑ ์
  ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 
๓.  ล ำดับ  ๖   
  - ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
   ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
  - ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
   ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน 
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๑ ต้องด ำรงต ำแหน่งที่เริม่จ้ำง 
 โดยใช้คณุวุฒิระดบัปรญิญำตรีขึ้นไป 
 หรือด ำรงต ำแหน่งที่มรีะดับหรือ 
 อัตรำเงินเดือนเทียบเท่ำต ำแหน่ง 
 ดังกล่ำว 
๓. เลขำธิกำร ผู้ว่ำกำร ผู้อ ำนวยกำร   
 หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสดุ  
 ที่ไม่มีฐำนะเป็นพนักงำนหรือ 
 เจ้ำหนำ้ที่ของหน่วยธรุกำรนั้น 
 ๓.๑ เริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
   ต้องด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำ 
   เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
   บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
   จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
   เฉลมิพระชนมพรรษำของป ี
   ที่จะขอพระรำชทำน 
   ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 ๓.๒ ให้นับเวลำที่เคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ผู้บรหิำรสูงสดุในรฐัวิสำหกิจ  
   องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำน 
   อื่นของรัฐแห่งอื่นมำรวมกันได้ 
 
 

๒ หัวหน้ำงำน  
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

จ.ม. ต.ม.  

๓ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ต.ม. ท.ม.  

ผู้ช ำนำญกำร 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
๔ หัวหน้ำฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้ช่วยเลขำธิกำร 
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร 
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ต.ช. ท.ช.  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
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ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ รองเลขำธิกำร 

รองผู้ว่ำกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยธุรกำรนั้น 

ท.ม. 
 

ป.ม. 
 

    แต่ต้องด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน 
   มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่  
   ๒ ปีบรบิูรณ ์
 ๓.๓ กรณเีคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ตำมล ำดับ ๕ ในหน่วยธรุกำร 
   เดียวกัน ให้นับเวลำต่อเนื่องได ้
๔. กำรเสนอขอพระรำชทำน 
 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับ 
 หน่วยธุรกำรที่มีกำรจัดโครงสร้ำง 
 หรือต ำแหน่งไม่เป็นไปตำมที่ 
 ก ำหนดในบัญชีนี้ และไม่สำมำรถ 
 เทียบเคียงได้ตำมบัญชีนี้  
 ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักเลขำธิกำร 
 คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 

๖ เลขำธิกำร  
ผู้ว่ำกำร 
ผู้อ ำนวยกำร 
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร
สูงสุดของหน่วยธุรกำรนั้น 

ท.ม. ป.ช.  
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บัญชี  ๒๙ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ที่ไม่เป็นข้าราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน 
  ตำมต ำแหน่ง 
๒.  ขอพระรำชทำนเลือ่นช้ันตรำ 
  ตำมล ำดบัช้ันตรำ   
  โดยเว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  
  ๕  ปบีริบรูณ์ ถึงเกณฑ ์
  ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 
๓.  ล ำดับ  ๘  และล ำดับ  ๙   
  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำนติดต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์ 
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องเป็นผู้ได้รับคำ่จ้ำง 
 หรือค่ำตอบแทน 
 จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน 
๓. ล ำดับ ๑ ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
 ที่เริ่มจ้ำงโดยใช้คุณวุฒิ 
 ระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
 หรือด ำรงต ำแหน่งที่มีระดับ 
 หรืออัตรำเงินเดือนเทียบเท่ำ 
 ต ำแหน่งดังกล่ำว 
๔. กำรนับระยะเวลำปฏิบัติงำนส ำหรับ  
 พนักงำนที่เปลี่ยนสถำนะมำจำก  
 ข้ำรำชกำร หรือมำจำกรัฐวิสำหกิจ 
 หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ซึง่มิใช่กรณ ี
 ตำมข้อ ๕ ให้นับระยะเวลำต่อกันได้   
 แต่ต้องมีระยะเวลำปฏิบตัิงำน 
 ในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
 ที่มิใช่ส่วนรำชกำรที่เสนอ 
 ขอพระรำชทำน ไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์  
 

๒ หัวหน้ำงำน  
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

จ.ม. ต.ม.  

๓ อำจำรย์ หรือ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
 

จ.ช. ท.ม.  

๔ รองศำสตรำจำรย ์
 

ต.ม. ป.ช.  

๕ ศำสตรำจำรย ์ ท.ม. ม.ป.ช.  

๖ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

ผู้อ ำนวยกำรกอง 

รองคณบด ี

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำรศูนย ์

รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

หัวหน้ำภำควิชำ 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

 

ต.ม. ท.ม.  

      
 



- ๔๘ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๗ รองอธิกำรบด ี

คณบด ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบนั 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์  
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

ท.ม. ท.ช.  ๕. กรณีทีเ่ป็นผูป้ฏิบตัิงำน 
 ในสถำบันอดุมศกึษำในก ำกับของรัฐ 
 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ที่เปลีย่นสถำนภำพจำกข้ำรำชกำร  
 ให้ขอพระรำชทำนเครื่องรำช 
 อิสริยำภรณ์ตำมเกณฑ์เดมิ 
 ของข้ำรำชกำรนั้น ๆ   
 จนเกษียณอำยุรำชกำรตำมบญัชี  
 ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งและระดับเดมิ  
๖. ล ำดับ ๘ - ๙  
 ที่ด ำรงต ำแหน่งโดยสญัญำจ้ำง  
 ต้องด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำ 
 เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มท ำสัญญำจ้ำง  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำของปีท่ี 
 จะขอพระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๗. ล ำดับ ๙ ต้องเป็นต ำแหน่ง 
 ที่กฎหมำยจดัตั้งสถำบันอุดมศึกษำ 
 บัญญัติใหเ้ป็นผู้บริหำรสูงสดุ 
 ของสถำบันนั้น ที่ทรงพระกรุณำ 
 โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 ตำมกฎหมำย และมีอ ำนำจ 
 บังคับบัญชำผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 ล ำดับ ๘ รวมถึงผู้ปฏิบัติงำน 
 ในสถำบันอุดมศึกษำด้วย 
 

๘ อธิกำรบด ี
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ท.ม. 
 

ป.ม. 
 

 

๙ ผู้บริหำรสูงสุด 
ของสถำบันอุดมศึกษำ 

ท.ช. ป.ม.  

 



- ๔๙ - 
 

บัญชี  ๓๐ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ระดับ ๑ 

 

ร.ง.ช. ร.ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ร.ง.ช. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๑ มำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ร.ท.ม. 
๓. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๑ มำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์ ขอ ร.ท.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๒ - ๕ ซึ่งก ำหนด 
 ระยะเวลำเลื่อนช้ันตรำ 
 ๕ ปี หมำยถึงต้องด ำรง 
 ต ำแหน่งในระดับนั้น ๆ 
 รวมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ก่อนวัน 
 พระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 

๒ ระดับ ๒ 
 

บ.ม. บ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๒ มำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
 

๓ ระดับ ๓ 
 

จ.ม. จ.ช. ๑.  ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๓ หรือระดับ ๔ 
  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม.  
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๓ และหรือ 
 ระดับ ๔ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

ระดับ ๔ 
 

๔ ระดับ ๕ 
 

ต.ม. ต.ช. ๑.  ด ำรงต ำแหน่งระดับ  ๕  หรือระดับ  ๖ 
  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม.  
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ  ๕ และหรือ 
 ระดับ ๖ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

ระดับ ๖ 
 

๕ ระดับ ๗ - ๙   ท.ม. 
 

ท.ช. 
 

๑. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๗ หรือระดับ  ๘   
 หรือระดับ ๙   
 เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม.  
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๗ และหรือ 
 ระดับ ๘ และหรือระดับ ๙  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์  ขอ ท.ช. 
 

๖ ระดับ ๑๐ - ป.ม. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ์  ขอ ป.ม. 
 

 



- ๕๐ - 
 

บัญชี  ๓๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้มีผลงานความดีความชอบอย่างย่ิง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์ หมำยเหต ุ

๑ ผู้ปฏิบัติงำน 
ซึ่งมีผลงำนควำมดีควำมชอบ
อย่ำงยิ่ง 

 เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอสิริยำภรณ์  
ตำมต ำแหน่ง ระดับ ช้ัน ช้ันยศ ท่ีก ำหนด 
ในบัญชีกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ส ำหรับผู้นั้น โดยจะลดระยะเวลำกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
ลงจำกหลักเกณฑด์ังกล่ำวเกินสองปีมิได้   
 

๑. ในบัญชีนี้ “ผู้ปฏิบัติงำน” หมำยถึงผูด้ ำรง 
 ต ำแหน่งตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้ ที่เป็น 
 ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงในหน่วยงำนของรัฐ 
 ผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะ 
 ปกครองท้องที่ แต่ไม่รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 ทำงกำรเมือง กรรมกำรที่แต่งตั้งตำมกฎหมำย  
 และชำวต่ำงประเทศ 
๒. ผลงำนควำมดีควำมชอบอย่ำงยิ่งตำมล ำดับ ๑  
 ต้องมีกฎหมำยหรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 ก ำหนดให้ใช้พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน 
 ได้เป็นกำรเฉพำะเท่ำนั้น  
๓. ล ำดับ ๒  
 ๓.๑ ต้องมิได้เกิดจำกสำเหตุส่วนตัว 
   หรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 
 ๓.๒ ให้รวมถึงผู้ที่พ้นจำกรำชกำรหรือ 
   พ้นจำกกำรปฏิบัติงำนเพรำะเหตุ 
   ทุพพลภำพนั้น 
๔. ล ำดับ ๑ และ ๒ ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ต้องได้รับกำร 
 พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนตำมระเบียบ 
 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยบ ำเหน็จ 
 ควำมชอบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้   
๕. ให้ค ำนึงถึงสถำนะของผู้นั้นในขณะที่ 
 ได้กระท ำควำมดีควำมชอบ พฤติกำรณ ์
 และผลกำรปฏิบัติงำนด้วย 

๒ ผู้ปฏิบัติงำน 
ซึ่งทุพพลภำพ 
เนื่องจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่  

 เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอสิริยำภรณ ์
ตำมต ำแหน่ง ระดับ ช้ัน ช้ันยศ ขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่น้ัน  
แต่จะเลื่อนช้ันตรำสูงขึ้นจำกช้ันตรำเริ่มต้น  
หรือช้ันตรำที่ได้รับพระรำชทำนมำแล้ว 
เกินสองช้ันตรำมไิด้ เวน้แตย่ังต่ ำกวำ่ช้ัน บ.ม. 
ให้พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนช้ัน บ.ม. 



- ๕๑ - 
 

บัญชี  ๓๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้แทนทางการทูตของต่างประเทศและชาวต่างประเทศ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พระรำชอำคันตุกะ 

หรือแขกของรัฐบำล 
 

- ม.ป.ช. ๑. ล ำดับ ๒ - ๙ 
 ๑.๑ เป็นผู้แทนทำงกำรทูต 
   ของต่ำงประเทศ  
 ๑.๒ รับต ำแหน่งประจ ำประเทศไทย 
     ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี  
   และใกล้จะพ้นต ำแหน่งไป  
     หรือพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว  
   เว้นแต่ผู้แทนทำงกำรทูต 
   ฝ่ำยทหำรซึ่งมีเวลำ 
   อยู่ในต ำแหน่งน้อยกว่ำ ๒ ปี 
   แต่ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
   จะด ำเนินกำรขอพระรำชทำน
   เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ให้ก็ได ้
๒. ล ำดับ ๒ กรณีที่ไดร้ับพระรำชทำน
 ช้ัน ป.ช. มำแล้ว และกระทรวง
 กำรต่ำงประเทศเห็นควรเสนอ 
 ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ 
 ให้เป็นกำรเฉพำะรำย ต้องเว้น
 ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี และ 
 ให้ขอพระรำชทำนเลื่อนอีก ๑ ช้ันตรำ 
 จำกท่ีเคยได้รับพระรำชทำน 
 ครั้งสุดท้ำย 
๓. ล ำดับ ๑๑ - ๑๓ 
 ๓.๑ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย 
   ปฏิบัติงำนดีเด่น หรือกระท ำ
   ควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์ 
   อย่ำงยิ่งแก่ทำงรำชกำรไทย 
   และประเทศไทย 
 ๓.๒ ด ำรงต ำแหน่งกงสลุ 
   กิตติมศักดิ์ไทยมำแล้ว 
   ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 

๑. ล ำดับ ๑ - ๙ หมำยถึง 
 ผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำด้วย  
 กำรขอพระรำชทำนให้เป็นหน้ำที่ 
 ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
๒. กรณเีป็นผู้แทนทำงกำรทตู 
 ฝ่ำยทหำรซึ่งมียศทหำร 
 ให้ถือปฏิบัติตำมบัญช ี
 กำรขอพระรำชทำน 
 เครื่องรำชอิสรยิำภรณส์ ำหรับ 
 ข้ำรำชกำรทหำรไทยโดยอนุโลม 
 และพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
 ต่อรำชกำรไทยประกอบ  
 ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลพินิจ 
 และกำรขอพระรำชทำน 
 ของกระทรวงกลำโหม 
 โดยให้กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
 พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของ 
 ช้ันตรำที่กระทรวงกลำโหมเสนอ 
 ขอพระรำชทำนก่อน 
๓. ล ำดับ ๑๐ และล ำดับ ๑๔ 
 เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ 
 ที่เกี่ยวข้องมำกที่สุดพิจำรณำเสนอ 
 ขอพระรำชทำน โดยให้กระทรวง 
 กำรต่ำงประเทศพิจำรณำ 
 ควำมเหมำะสมของช้ันตรำ 
 จำกฐำนำนุรูป ควำมประพฤติ 
 และผลงำนควำมดีควำมชอบ 
 ที่ได้กระท ำแกร่ำชกำรไทย 
 และประเทศไทย ก่อนส่งเรื่อง 
 เสนอขอพระรำชทำนไปยัง 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

๒ เอกอัครรำชทูต ป.ช. - 

๓ อัครรำชทูต ป.ม. - 

๔ อุปทูต ท.ช. - 

๕ อัครรำชทูตท่ีปรึกษำ 
ประจ ำสถำน
เอกอัครรำชทูต 
 

ท.ช. - 

๖ ที่ปรึกษำประจ ำ 
สถำนเอกอัครรำชทูต 
 

ท.ม. - 

๗ เลขำนุกำรเอก 
 

ต.ช. - 

๘ เลขำนุกำรโท 
 

จ.ช. - 

๙ เลขำนุกำรตร ี
 

บ.ช. - 

๑๐ เจ้ำหน้ำท่ี ข้ำรัฐกำร 
หรือข้ำรำชกำร 
ของรัฐบำลต่ำงประเทศ 
หรือองค์กำร 
ระหว่ำงประเทศ 

บ.ม. ป.ช. 

๑๑ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ ์
 

ต.ม. - 

๑๒ กงสุลกิตตมิศักดิ ์
 

จ.ม. - 

๑๓ รองกงสุลกิตตมิศักดิ ์
 

บ.ช. - 
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ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๔ ชาวต่างประเทศ

นอกเหนือจาก 
ล าดับ ๑ - ๑๓ 

ตำมที่กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศ 
และส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตร ี
พิจำรณำควำมเหมำะสม
ของช้ันตรำ 

 ๓.๓ กรณีที่กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
   เห็นควรเสนอขอพระรำชทำน 
   เลื่อนช้ันตรำให้เป็นกำรเฉพำะรำย
   จำกช้ันตรำที่ก ำหนดไว ้
   ในบัญชีน้ี ต้องเว้นระยะเวลำ
   ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี และให ้
   ขอพระรำชทำนเลื่อนอีก  
   ๑ ช้ันตรำ จำกท่ีเคย 
   ได้รับพระรำชทำนครั้งสุดท้ำย 

๔. กรณีชำวต่ำงประเทศรับรำชกำรไทย 
 หรือเป็นลูกจ้ำงรัฐบำลไทย  
 ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบนี้  
 และตำมบัญชีที่ผู้นั้น 
 ด ำรงต ำแหน่ง โดยอนุโลม 
 กำรขอพระรำชทำน 
 ให้เป็นหน้ำท่ีของหน่วยงำน 
 ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

 



 

พระราชบัญญัติ 
เครื่องราชอสิริยาภรณ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎุไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหวัอานันทมหดิล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร ลงวนัที ่๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ. พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วนัที่ ๒๔ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๔๘๔ 

เปนปที ่๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรแกไขกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง    

มงกุฎไทย 

 จึ่งมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบญัญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร

ด่ังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญติันี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิง่มงกุฎ

ไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔“ 

 มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ใหยกเลกิพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกยีรติยศยิ่งมงกฎุไทย รัตนโกสินทรศก 

๑๒๘ และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ๆ ในสวนที่มบัีญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยง

กับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา ๔ พระมหากษัตริยทรงเปนประธานของเครือ่งราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และ

ทรงไวซึง่พระราชอํานาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครือ่งราชอิสริยาภรณนี้ 

 มาตรา ๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับพระราชทานผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแก    

ราชการหรือสาธารณชน ตามที่ทรงพระราชดําริเหน็สมควร 

 มาตรา ๖ เจานายหรือผูมีเกียรติของตางประเทศอาจไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ได 

 มาตรา ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณนี้แบงเปน ๘ ชัน้ มนีามดั่งตอไปนี ้

  ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ อักษรยอ  ม.ว.ม. 

  ชั้นที ่๑ ประถมาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  ป.ม. 

  ชั้นที ่๒ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  ท.ม. 
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  ชั้นที ่๓ ตริตาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  ต.ม. 

  ชั้นที ่๔ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  จ.ม. 

  ชั้นที ่๕ เบญจมาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ  บ.ม. 

  ชั้นที ่๖ เหรียญทองมงกุฎไทย อักษรยอ  ร.ท.ม. 

  ชั้นที ่๗ เหรียญเงนิมงกุฎไทย อักษรยอ  ร.ง.ม. 

 มาตรา ๘ เครื่องราชอิสริยาภรณนี้มีลักษณะ ด่ังตอไปนี้ คือ 

ชั้นสูงสุด  มหาวชริมงกฎุ 
 ดวงตราเปนกลีบบัวทอง แววลงยาสีแดงสีก่ลีบ มพีระมหาวชิราวธุเงนิแทรกสลับตามระหวาง กลาง

ดวงตรามีอักษรพระปรมาภิไธยยอ ร.ร. กับเลข ๖ เปนเพ็ชรสรง มีเนือ่งเงนิลอมรอบอยูภายใตพระมหามงกุฎ

ทอง เบื้องบนมีพระเศวตฉัตรรัศมีทอง หอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๑๐ เซน็ติเมตร สีครามแกมีร้ิวแดงริ้วขาว  

อยูริมทั้งสองขางสะพายบาซายเฉียงลงทางขวา กับมีดาราเปนรัศมีเงิน ๔ ทิศ มีรัศมสีายฟาทองแทรกสลับ 

ตามระหวาง กลางดาราเหมือนอยางดวงตรา แตอักษรพระปรมาภิไธยยอประดับเพช็ร และไมมีพระเศวตฉัตร

ประดับที่อกเสือ้เบื้องซาย สําหรับพระราชทานสตรีนัน้ ดวงตรา ดารา และสายสะพายมีขนาดยอมกวา 

ชั้นที่  ๑  ประถมาภรณกฎุไทย 
 ดวงตราเปนรูปพระมหามงกุฎอยูในลายหวานลอมทองพืน้ลงยาสนี้าํเงนิและสีแดง มกีระจังเงนิใหญ   

ส่ีทิศ เล็กสีท่ิศ มีรัศมีทองสลบัตามระหวาง ดานหลงัเปลีย่นพระมหามงกุฏเปนอกัษรพระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. 

เบื้องบนมีจุลมงกุฎหอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๑๐ เซน็ติเมตร สีน้าํเงินริมเขยีวมีร้ิวเหลืองร้ิวแดง ขนาดใหญ

ควบคั่นทัง้สองขาง สะพายบาขวาเฉยีงลงทางซาย กับมีดารารูปอยางดานหนาดวงตรา แตไมมีจุลมงกุฎ     

ดานหลังเปนทอง ประดับทีอ่กเสื้อเบื้องซาย สําหรับพระราชทานสตรนีั้น ดวงตรา ดารา และสายสะพายมี  

ขนาดยอมกวา 

ชั้นที่  ๒  ทวติียาภรณกฎุไทย 
 ดวงตราอยางประถมาภรณ แตดานหลงัเปนทองเกลีย้งหอยกบัแพรแถบขนาดกวาง ๔ เซ็นติเมตร   

สวมคอ กับมดีาราอยางประถมาภรณ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย สําหรับพระราชทานสตรีนั้น ดวงตรา ดารา          

มีขนาดยอมกวา และดวงตราใชหอยกับแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

ชั้นที่  ๓  ตรติาภรณกุฎไทย 
 ดวงตราอยางทวีติยาภรณหอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๔ เซ็นติเมตร สวมคอ สําหรบัพระราชทานสตรี

นั้น ดวงตรามขีนาดยอมกวา และใชหอยแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 
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ชั้นที่  ๔  จัตุรถาภรณกฎุไทย 
 ดวงตราอยางตริตาภรณ แตยอมกวา หอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๓ เซ็นติเมตร  มีดอกไมจีบติด          

บนแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย สําหรับสตรีผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

ชั้นที่  ๕  เบญจมาภรณกฎุไทย 
 ดวงตราอยางจัตุรถาภรณ แตไมมีดอกไมจีบ สําหรับสตรผูีกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

ชั้นที่  ๖  เหรียญทองมงกุฎไทย 
 เหรียญเงนิกลมกาไหลทอง ดานหนาเปนรูปพระมหามงกุฎอยูในลายหวานลอม ดานหลงัเปนอักษร

พระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. เบื้องบนมีจุลมงกุฎ หอยกับแพรแถบขนาดกวาง ๓ เซน็ตเิมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้อง

ซาย สําหรับสตรีผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

ชั้นที่  ๗ เหรยีญเงินมงกฎุไทย 
 เหรียญเงนิมีลักษณะอยางเหรียญทอง สําหรับสตรีผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หนาบาซาย 

 มาตรา ๙ ผูซึง่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ต้ังแตชั้นที่ ๕ ถึงชั้นสงูสุด ใหมีประกาศนียบัตร

ทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญฉกร สวนผูที่ไดรับพระราชทานชัน้ที่ ๖ และที ่๗ จะไดประกาศ

นามในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๑๐ เมือ่ผูซึ่งไดรับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณนี้วายชนม ผูรับมฤดกจะตองสง

เครื่องราชอิสริยาภรณนี้คืนภายในกําหนดสามสิบวนั ถาสงคืนไมไดดวยประการใด ๆ กองมฤดกจะตอง

รับผิดชอบ 

 มาตรา ๑๑ เมือ่ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ไดรับพระราชาทานชั้นสงูขึ้น ผูรับ

พระราชทานตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง หรือในกรณีทีท่รงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณนี้คืนตาม

ความในมาตรา ๔ ถาผูรับพระราชทานสงคืนไมไดดวยประการใด ๆ ผูรับพระราชทานจะตองใชราคา

เครื่องราชอิสริยาภรณนั้น  

 มาตรา ๑๒ บรรดาผูซึ่งไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้อยูแลวในวนัใชพระราชบัญญัตินี้     

มีสิทธิและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ 

 มาตรา ๑๓ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญติันี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 พิบูลสงคราม 

 นายกรัฐมนตรี 
 

 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเลม ๕๘ หนา ๑๕๗๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ 



 
พระราชบัญญัติ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 
พุทธศักราช 2484 

............................................... 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480) 

อาทิตย์ทิพอาภา 
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว้ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2484 
เป็นปีท่ี 8 ในรัชกาลปัจจุบัน 

       
 โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู
ยิ่งช้างเผือก 
 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร  
ดั่งต่อไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
พุทธศักราช 2484” 

           มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก รัตนโกสินทรศก 
128 และบรรดากฎหมาย กฎและข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้ง
กับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

          มาตรา 4 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ 

          มาตรา 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ส าหรับพระราชทาน ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่
ราชการหรือสาธารณชน ตามที่ทรงพระราชด าริเห็นสมควร 

          มาตรา 6 เจ้านายหรือผู้มีเกียรติของต่างประเทศอาจได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้ 

          มาตรา 7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้แบ่งเป็น 8 ชั้น มีนาม ดั่งต่อไปนี้ 
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  ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  อักษรย่อ ม.ป.ช. 
  ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก       อักษรย่อ ป.ช. 
  ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก        อักษรย่อ ท.ช. 
  ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก          อักษรย่อ ต.ช. 
  ชั้นที่ 4 จัตุถาภรณ์ช้างเผือก          อักษรย่อ จ.ช. 
  ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก     อักษรย่อ บ.ช. 
  ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก        อักษรย่อ ร.ท.ช. 
  ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก         อักษรย่อ ร.ง.ช. 

          มาตรา 8 เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้มีลักษณะ ดั่งต่อไปนี้ คือ 

  ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

            ดวงตราด้านหน้าเป็นรูปช้างไอราพต ลงยาสีขาวอยู่บนพ้ืนทองในดอกบัวบาน กลีบลงยา     
สีชมพูสลับแดง เกสรเงิน รอบนอกมีกระจังทองลงยาสีเขียวสี่ทิศ มีรัศมีเปลวเงินตามระหว่างด้านหลังเปลี่ยน
รูปช้างเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. ลงยาสีแดง เบื้องบนมีอุณณาโลมเงินและพระมหามงกุฎทองมีรัศมี 
ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียวมีริ้วเหลืองริ้วน้ าเงิน ขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง
สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา กับมีดาราด้านหน้าอย่างดวงตรา แต่ย่อมกว่าซ้อนอยู่บนรัศมีเงินจ าหลักเป็น
เพ็ชร์สร่งสี่แฉกรัศมีทองสี่แฉก ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายส าหรับพระราชทานสตรีนั้น  ดวงตรา ดารา และ
สายสะพายมีขนาดย่อมกว่า 

  ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก 

  ดวงตราเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอยู่บนพ้ืนทองในดอกบัวบาน กลีบลงยาสีแดงสลับเขียว 
เกศรเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ มีกระจังแทรกตามระหว่าง ด้านหลังเปลี่ยนรูปช้างเผือกเป็นอักษรพระ
ปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร.ลงยาสีแดง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองมีรัศมีห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 10 
เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลือง ริ้วน้ าเงิน ขนาดใหญ่ควบคั่นทั้งสองข้าง สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
กับมีดาราด้านหน้าอย่างดวงตราแต่กระจังยาวกว่าด้านหลังเป็นทอง ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายส าหรับ
พระราชทานสตรีนั้น ดวงตรา ดารา และสายสะพายมีขนาดย่อมกว่า 

  ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

            ดวงตราอย่างประถมาภรณ์ แต่ย่อมกว่าและท่ีพระมหามงกุฎไม่มีรัศมี ด้านหลังเป็นทองเกลี้ยง
ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร สวมคอ กับมีดาราอย่างประถมาภรณ์ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ส าหรับ
พระราชทานสตรีนั้น ดวงตรา ดารามีขนาดย่อมกว่า และดวงตราใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับเสื้อท่ีหน้าบ่าซ้าย 

  ชัน้ที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 

            ดวงตราอย่างทวีติยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 4 เซนติเมตรสวมคอ ส าหรับ
พระราชทานสตรีนั้น ดวงตรามีขนาดย่อมกว่า และห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 
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  ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

            ดวงตราอย่างตริตาภรณ์ แต่ย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร มีดอกไม้จีบ
ติดบนแพรแถบประดับที่อกเสื้อ เบื้องซ้ายส าหรับสตรีผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อท่ีหน้าบ่าซ้าย 

  ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
            ดวงตราอย่างจัตุรถาภรณ์ แต่ไม่มีดอกไม้จีบส าหรับสตรีผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

  ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก 

  เหรียญเงินกลมกาไหล่ทอง ด้านหน้าเป็นรูปช้างเผือกอยู่ในดอกบัวบาน ด้านหลังเป็นอักษร
พระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร.เบื้องบนมีพระมหามงกุฎห้อยกับแพรแถบ ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร ประดับที่อก
เสื้อเบื้องซ้าย ส าหรับสตรีผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อท่ีหน้าบ่าซ้าย 

  ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก 

            เหรียญเงิน มีลักษณะอย่างเหรียญทอง ส าหรับสตรีผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

           มาตรา 9 ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ตั้งแต่ชั้นที่  5 ถึงชั้นสูงสุด ให้มี
ประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธย และประทับพระราชลัญฉกร ส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานชั้นที่ 6 และที่ 7 
จะได้ประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา 

           มาตรา 10 เมื่อผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้วายชนม์ ผู้รับมฤดกจะต้องส่ง
เครือ่งราชอิสริยาภรณ์นี้คืนภายในก าหนดสามสิบวัน ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ 
กองมฤดกจะต้องรับผิดชอบ 

           มาตรา 11 เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น ผู้รับ
พระราชทานต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้คืน ตาม
ความในมาตรา 4 ถ้าผู้รับพระราชทานส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ผู้รับพระราชทานจะต้องใช้ราคา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น 

           มาตรา 12 บรรดาผู้ ซึ่ ง ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์นี้ อยู่ แล้ว ในวันใช้
พระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ 

           มาตรา  13   ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
          
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 
 

 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 58 หน้า 1566 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2484 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“มาตรา  ๕๐/๑  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ก.พ.  อาจกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ  ไปก็ได้  ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 
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มาตรา ๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิม 
เข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการ  
และผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  ในกรณีที่การปรับ
เงินเดือนดังกล่าวทําให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท 

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ตาํแหน่งประเภทบริหาร 
 บาท บาท 

ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๗๔,๓๒๐ 
๕๑,๑๔๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๕๖,๓๘๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 

 บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๕๙,๕๐๐ 
๒๖,๖๖๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๗๐,๓๖๐ 
๓๒,๘๕๐ 
๒๔,๔๐๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทวชิาการ 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๒๖,๙๐๐ 
๘,๓๔๐ 
๗,๑๔๐ 

๔๓,๖๐๐ 
๑๕,๐๕๐ 
๑๓,๑๖๐ 

๕๘,๓๙๐ 
๒๒,๑๔๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๓๑,๔๐๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๔๓,๘๑๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ปฏิบตัิการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคณุวฒิุ 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภททั่วไป 

 บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

๒๑,๐๑๐ 
๔,๘๗๐ 

๓๘,๗๕๐ 
๑๐,๑๙๐ 

๕๔,๘๒๐ 
๑๕,๔๑๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๔๘,๒๒๐ 

ระดบั ปฏิบตัิงาน ชํานาญงาน อาวโุส ทกัษะพิเศษ 
 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสม  เป็นธรรม  และได้มาตรฐาน  โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน  ฐานะการคลังของประเทศ  ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ  
ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน  และปัจจัยอ่ืนที่จําเป็น  สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  และกําหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรประดบัเครื่องรำชอิสริยำภรณไ์ทย  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ เป็นกำรสมควรปรับปรุ งระ เบียบส ำนักนำยกรั ฐมนตรี   ว่ ำด้ วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน 
มำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรี  
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระ เบี ยบนี้ เ รี ยกว่ ำ   “ระเบียบส ำนักนำยกรั ฐมนตรี   ว่ ำด้ วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๔  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประดับ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๔ ระเบียบนี้ก ำหนดให้ใช้แก่บุคคลทั่วไป  และกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

ของบุคคลผู้ที่มีกฎหมำยหรือข้อบังคับของทำงรำชกำรให้มีเครื่องแบบเฉพำะ   ส่วนกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของพระบรมวงศำนุวงศ์ให้เป็นไปตำมพระรำชนิยม” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำอกเสื้อ   ชนิดคล้องคอไม่มีดำรำ  และ 
ชนิดคล้องคอมีดำรำ  ส ำหรับพระรำชทำนแก่บุรุษ  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำอกเสื้อ   ให้ประดับไว้เหนือปกกระเป๋ำเสื้อ 
เบื้องซ้ำยต่ ำกว่ำแนวรังดุมเม็ดที่หนึ่งลงมำ  โดยให้ดวงตรำอยู่ระหว่ำงขอบบนปกกระเป๋ำเสื้อพองำม 
และให้เรียงล ำดับเกียรติจำกด้ำนรังดุมไปทำงเบื้องซ้ำย 

(๒) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มีดำรำ  ให้คล้องไว้ในปกเสื้อโดยให้ห่วงและ 
แพรแถบห้อยดวงตรำออกมำนอกเสื้อระหว่ำงตะขอตัวล่ำงที่ขอบคอเสื้อกับกระดุมเม็ดที่หนึ่งพองำม    
และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำจรดขอบล่ำงของคอเสื้อ   หำกได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ชนิดคล้องคอมำกกว่ำ  ๒  ดวง  เพื่อควำมเรียบร้อยสวยงำม  ควรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุด
ที่ได้รับพระรำชทำนเพียง  ๒  ดวง  โดยประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีล ำดับเกียรติสูง  
เป็นล ำดับที่สอง  ให้แพรแถบลอดออกมำระหว่ำงกระดุมเม็ดที่สองกับขอบล่ำงของรังดุมพองำม 

(๓) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอมีดำรำ  กำรประดับดวงตรำให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  (๒)  
ส่วนดำรำให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ำยระดับใต้ชำยปกกระเป๋ำ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



กรณีได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอมีดำรำมำกกว่ำ   ๑  ดวง   
เพ่ือควำมเรียบร้อยสวยงำม  ควรประดับดำรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นตรำเดียวกับดวงตรำที่คล้องคอ
เพียง  ๒  ดวง  โดยให้ประดับดำรำในล ำดับเกียรติที่สูงกว่ำตำมวรรคหนึ่ง  ส่วนดำรำที่มีล ำดับเกียรติสูง
เป็นล ำดับที่สองให้ประดับในระดับต่ ำกว่ำหรือเยื้องไปเบื้องซ้ำยพองำม 

ข้อ ๑๓ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำบ่ำเสื้อไม่มีดำรำและชนิดประดับหน้ำบ่ำเสื้อ
มีดำรำ  ส ำหรับพระรำชทำนแก่สตรี   ให้ประดับดวงตรำโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ  และประดับ 
โดยเทียบเคียงในต ำแหน่งและระดับเดียวกับบุรุษ  ตำมข้อ  ๑๒   

กรณีกำรประดับดวงตรำโดยคล้องคอแบบบุรษุ  ให้แพรแถบลอดออกจำกปกเสื้อตวัใน  ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ  และส่วนสูงสุดของดวงตรำจรดเงือ่นผ้ำผูกคอ  หำกได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
มำกกว่ำ  ๒  ดวง  เพ่ือควำมเรียบร้อยสวยงำม  ควรประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุด 
ที่ได้รับพระรำชทำนเพียง  ๒  ดวง  โดยประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีล ำดับเกียรติสูง 
เป็นล ำดับที่สองให้อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีล ำดับเกียรติสูงเป็นล ำดับที่หนึ่ง 

ควำมในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับสตรี   ตำมข้อ  ๒๓  (๒)  
และข้อ  ๒๘  วรรคสอง  (๒)” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๔  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๔  วรรคหนึ่ง  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย 
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๔ กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับเครื่องแบบครึ่งยศ  ให้ประดับเช่นเดียวกบั
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับเครื่องแบบเต็มยศ  ส่วนผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ชั้นสำยสะพำยให้ประดับดำรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  แต่ไม่สวมสำยสะพำยและไม่สวมสำยสร้อย” 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

soc.go.th
0 2280 9000

กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ

ต่อ 1862, 1863

ตัวอย่ำงกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญรำชอิสริยำภรณ์ของสตรี

เครื่องรำชอิสริยำภรณช์นิดมีสำยสะพำย
เช่น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.  

ประดับดำรำ ดวงตรำ 
และสวมสำยสะพำยเช่นเดิม

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่น เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องรำชอิสริยำภรณช์นิดคล้องคอมีดำรำ
เช่น ท.ช., ท.ม. (เดิมประดับหน้ำบ่ำเสื้อมีดำรำ)

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ 
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ กรณีได้รับพระรำชทำน
มำกกว่ำ 2 ดวง ควรประดับเพียง 2 ดวง 
โดยให้ดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติรองลงมำ 
อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติสูงกว่ำ
ดำรำ ประดับอกเสื้อเบื้องซ้ำยเช่นเดิม

เครื่องรำชอิสรยิำภรณช์นิดประดับอกเสื้อ
เช่น จ.ช., จ.ม., บ.ช., บ.ม., ร.ท.ช., ร.ท.ม., ร.ง.ช., ร.ง.ม.

ห้อยกับแพรแถบแบบบุรุษ 
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย 
ร่วมกับเหรียญรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญที่พระรำชทำน
เป็นที่ระลึกในโอกำสต่ำง ๆ

ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
แต่ไม่สวมสำยสะพำย

เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศ

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

ที่ได้รับพระรำชทำน  และยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

เครื่องรำชอิสรยิำภรณช์นิดคลอ้งคอไม่มีดำรำ
เช่น ต.ช., ต.ม. (เดิมประดับหน้ำบ่ำเสื้อ)

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ 
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ 
กรณีได้รับพระรำชทำนมำกกว่ำ 2 ดวง 
ควรประดับเพียง 2 ดวง 
ให้ดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติรองลงมำ 
อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติสูงกว่ำ

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ประดับแพรแถบ
เหรียญที่พระรำชทำนเป็นที่ระลึก
ในโอกำสต่ำง ๆ แบบบุรุษ 
ทีอ่กเสื้อเบื้องซ้ำย 

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่น เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

* ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เสื้อเครื่องแบบพิธีกำร มีดุมโลหะสีทองตรำครุฑพ่ำห์ 3 ดุม หรือ 5 ดุม ตำมกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2523) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตเิครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน



ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

soc.go.th
0 2280 9000
ต่อ 1862, 1863

ตัวอย่ำงกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญรำชอิสริยำภรณ์

เครื่องรำชอิสรยิำภรณช์นิดมีสำยสะพำย
เช่น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., ป.ม.  

ประดับดำรำ ดวงตรำ 
และสวมสำยสะพำยเช่นเดิม

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่นเหรียญทีพ่ระราชทาน
เป็นที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องรำชอิสรยิำภรณช์นิดคลอ้งคอมีดำรำ
เช่น ท.ช., ท.ม. (เดิมประดับหน้ำบ่ำเสื้อมีดำรำ)

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ 
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ กรณีได้รับพระรำชทำน
มำกกว่ำ 2 ดวง ควรประดับเพียง 2 ดวง 
โดยให้ดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติรองลงมำ 
อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติสูงกว่ำ
ดำรำ ประดับอกเสื้อเบื้องซ้ำยเช่นเดิม

เครื่องรำชอิสรยิำภรณช์นิดประดับอกเสื้อ
เช่น จ.ช., จ.ม., บ.ช., บ.ม., ร.ท.ช., ร.ท.ม., ร.ง.ช., ร.ง.ม.

ห้อยกับแพรแถบแบบบุรุษ 
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย 
ร่วมกับเหรียญรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญที่พระรำชทำน
เป็นที่ระลึกในโอกำสต่ำง ๆ

ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
แต่ไม่สวมสำยสะพำย

เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศ

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

* ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ของข้ำรำชกำรกำรเมืองสตรี  กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

เครื่องรำชอิสรยิำภรณช์นิดคลอ้งคอไม่มีดำรำ
เช่น ต.ช., ต.ม. (เดิมประดับหน้ำบ่ำเสื้อ)

ดวงตรำ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ
ลอดออกจำกปกเสื้อตัวใน โดยให้ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำ 
จรดเงื่อนผ้ำผูกคอ 
กรณีได้รับพระรำชทำนมำกกว่ำ 2 ดวง 
ควรประดับเพียง 2 ดวง 
ให้ดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติรองลงมำ 
อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำที่มีล ำดับเกียรติสูงกว่ำ

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ประดับแพรแถบ
เหรียญที่พระรำชทำนเป็นที่ระลึก
ในโอกำสต่ำง ๆ แบบบุรุษ 
ทีอ่กเสื้อเบื้องซ้ำย 

เคร่ืองแบบเต็มยศและคร่ึงยศ 

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์
เช่น เหรียญทีพ่ระราชทาน
เป็นที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ 
ให้ประดับโดยใช้แพรแถบ
แบบบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 
(ประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เหมือนกัน)

เสื้อเครื่องแบบพิธีกำร มีดุมโลหะสีทองตรำครุฑพ่ำห์ 5 ดุม 
ตำมกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยเคร่ืองแบบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. 2552 



การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

การประดับกรณีหมายก าหนดการระบุชื่อ (ตระกูล) สายสะพาย

• สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน ในตระกูลที่หมายก าหนดการได้ระบุไว้ แม้ว่าจะได้รับพระราชทาน
ชั้นสายสะพายในตระกูลอื่นซึ่งมีล าดับเกียรติสูงกว่า (ตามตัวอย่างที่ ๒, ๔ และ ๕)

• หากยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายในตระกูลนั้น 
ให้สวมสายสะพายสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน (ตามตัวอย่างท่ี ๓)

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดมีสายสะพาย
• ราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.)
• มหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.)
• นพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.)
• ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (ป.จ.ว.)
• ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)
• เสนางคะบดี (ส.ร.)
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
• มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
• ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
• ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
• ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
• ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) ฝ่ายใน

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ เช่น
• ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) ฝ่ายหน้า
• ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
• ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
• ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
• ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
• ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
• ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
• ตตยิดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับอกเสื้อ เช่น
• ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
• ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)
• จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

๔. เหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ประดับอกเสื้อ) 
เหรียญบ าเหน็จกล้าหาญ เช่น
• เหรียญกล้าหาญ (ร.ก.)
• เหรียญชัยสมรภูมิ (ช.ส.)
• เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช.)
เหรียญบ าเหน็จในราชการ เช่น 
• เหรียญดุษฎีมาลา (ร.ด.ม.)
• เหรียญราชการชายแดน (ร.ช.ด.)
• เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
• เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
• เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) 

หรือเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
เหรียญบ าเหน็จในพระองค์ เช่น
• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลท่ี ๙ 
• เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลท่ี ๑๐ 
• เหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี ๙
• เหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี ๑๐
เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก เรียงตามปี
ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เช่น
• เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พ.ศ. ๒๕๑๕
• เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ 

• เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

• เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธี
สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕. เหรียญกาชาด ได้แก่
• เหรียญกาชาดสดุดี 
• เหรียญกาชาดสรรเสริญ
• เหรียญกาชาดสมนาคุณ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตามหมายก าหนดการ กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศ

การจัดล าดับเกียรติ
เครื่องราชอิสรยิาภรณไ์ทย
(ตามลักษณะการประดับ)

๑. สายสะพาย
สวมเฉียงจากบ่าซ้ายหรือบ่าขวา 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒. เหรียญราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ระลึก

๓. ดารา

๔. ดวงตรา

ประดับใต้ชายปกกระเป๋าหรือใกล้แนวรังดุม 
ลดหลั่นตามล าดับเกียรติในทุกกรณี

ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย เรียงตามล าดับเกียรติ

ห้อยกับสายสะพายของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นเดียวกัน

องค์ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเครือ่งแบบเต็มยศ

ผู้ได้รับพระราชทาน 
ม.ป.ช. และ ม.ว.ม.

ผู้ได้รับพระราชทาน 
ม.ว.ม. และ ป.ช.

(ชั้นสูงสุดของแต่ละตระกูล)

ในหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ 
จะมีข้อความระบุการแต่งกายในแต่ละโอกาส เช่น ให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาว 

ผู้แต่งกายต้องตรวจสอบหมายก าหนดการหรือข้อความที่ระบุการแต่งกายในก าหนดนัดหมายของทางราชการให้ชัดเจน 
แล้วแต่งกายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง

“เต็มยศ สายสะพายช้างเผือก”

ตัวอย่างที่ ๒ ผู้ได้รับพระราชทาน ม.ว.ม. และ ป.ช. ตัวอย่างที่ ๔ ผู้ได้รับพระราชทาน ม.ป.ช. และ ม.ว.ม.

ตัวอย่างที่ ๓ ผู้ได้รับพระราชทาน ป.ม. และ ท.ช.
(สวมสายสะพาย ป.ม. เนื่องจากเป็นชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน

หากไม่สวมสายสะพาย เท่ากับเป็นการแต่งกายครึ่งยศ ซึ่งไม่ถูกต้องตามหมายก าหนดการ)

ตัวอย่างที่ ๕ ผู้ได้รับพระราชทาน ป.ช. และ ป.ม.

(สวมสายสะพาย ป.ช. และประดับดารา ม.ว.ม. ให้สูงกว่าดารา ป.ช.) (สวมสายสะพาย ม.ว.ม. และประดับดารา ม.ป.ช. ให้สูงกว่าดารา ม.ว.ม.)

(สวมสายสะพาย ป.ม. และประดับดารา ป.ช. ให้สูงกว่าดารา ป.ม.)

“เต็มยศ สายสะพายมงกุฎไทย”

ตัวอย่างที่ ๑ การประดับตามหมายก าหนดการที่ให้แต่งกาย
“เต็มยศ สายสะพายสูงสุด” (ไมร่ะบุชื่อตระกลูเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

๑
๒

๓

๔

๑
๒

๓

๔







ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

soc.go.thสลค.

กำรส่งคืน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

มี 3 กรณี ที่ต้องส่งคืนตำมกฎหมำย

หำกไม่สำมำรถส่งคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ได้ 
เช่น สูญหำย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ 
จะต้องชดใช้รำคำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์นั้น 

รำคำชดใช้แทนเครื่องรำช ฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 

0 2280 9000
ต่อ 1862, 1863

สถำนที่ส่งคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ หรือเงินชดใช้รำคำ ฯ
สามารถส่งคืนได้ที่หน่วยงำนต้นสังกัด
หรือท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (ท าเนียบรัฐบาล) 
ในวันและเวลาราชการ

 ตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทาน การได้รับการจ่าย 
และการน าส่งคืน ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด 
และกลุ่มงานฐานันดร
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลค.
โทร. 0 2280 9000 ต่อ 1872 – 1874

 สอบถำมข้อมูลและวิธีการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลค.
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร. 0 2280 9000 ต่อ 1865

ก่อนน ำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส่งคืน ผู้น ำส่งคืนควรด ำเนินกำรดังนี้

ระบบทะเบียนฐำนันดร
บนอินเทอร์เน็ต

thanundon.soc.go.th

แผนที่ สลค.

 เมื่อได้รับพระรำชทำนชั้นสูงขึ้น
 เมื่อถึงแก่กรรม

(เว้นแตเ่ครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ท่ีกฎหมำยบัญญัติให้ไม่ต้องส่งคืน)

 เมื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ 
ให้เรียกคืน จะต้องส่งคืนทั้งหมด
ตำมที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตระกูลดิเรกคุณำภรณ์ 
(เฉพาะชั้นสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน)

เหรียญรำชอิสริยำภรณ์ เช่น เหรียญกล้าหาญ เหรียญชัยสมรภูมิ 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญจักรมาลา เหรียญจักรพรรดิมาลา 
เหรียญดุษฎีมาลา เหรียญราชการชายแดน 

ส ำหรับตรวจสอบประวัติ
กำรได้รับพระรำชทำนเครื่องรำช ฯ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทีก่ฎหมำยบัญญัติให้ไม่ต้องส่งคืนเมื่อถึงแกก่รรม

“รู้เรื่องเครื่องรำชฯ” Volume 4

soc.go.th
soc.go.th
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/233/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/233/1.PDF
thanundon.soc.go.th
thanundon.soc.go.th
https://www.facebook.com/136610109729293/photos/a.617511578305808/1959281704128782/?type
https://www.facebook.com/136610109729293/photos/a.617511578305808/1959281704128782/?type


ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การก าหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคนืตามกฎหมาย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 
 

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับ  
พระราชทานชั้นตราสูงขึ้น  หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์  
ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน  แล้วแต่กรณี   
แต่ไม่สามารถน าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้  จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรื อ 
เหรียญราชการนั้น  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๓๓  อนุมัติในหลักการ 
ให้ปรับราคาใหม่ทุก  ๓  ปี  และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗  (๔)   
ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน  นโยบาย  หรือการตีความ  ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ  
เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  ส านักนายกรัฐมนตรี  
จึงออกประกาศก าหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๓



เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  ฝ่ายหน้า
1 ปฐมจุลจอมเกล้า 3,269,354          
2 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 611,258             
3 ทุติยจุลจอมเกล้า 378,588             
4 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 288,724             
5 ตติยจุลจอมเกล้า 259,022             
6 ตติยานุจุลจอมเกล้า 61,588               

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  ฝ่ายใน
7 ปฐมจุลจอมเกล้า 1,402,742          
8 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 400,538             
9 ทุติยจุลจอมเกล้า 345,210             

10 ตติยจุลจอมเกล้า 244,982             
11 จตุตถจุลจอมเกล้า 62,782               

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือก
12 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก         บุรุษ 41,560               
13 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก         สตรี 32,382               
14 ประถมาภรณ์ช้างเผือก          บุรุษ 28,658               
15 ประถมาภรณ์ช้างเผือก          สตรี 23,190               
16 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก             บุรุษ 13,754               
17 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก             สตรี 11,486               
18 ตริตาภรณ์ช้างเผือก             บุรุษ 6,526                 
19 ตริตาภรณ์ช้างเผือก               สตรี 6,528                 
20 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก             บุรุษ 3,326                 
21 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก            สตรี 3,694                 
22 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก           บุรุษ 3,152                 
23 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก           สตรี 3,494                 
24 เหรียญทองช้างเผือก              บุรุษ 2,414                 
25 เหรียญทองช้างเผือก             สตรี 2,786                 
26 เหรียญเงินช้างเผือก              บุรุษ 2,324                 
27 เหรียญเงินช้างเผือก               สตรี 2,668                 

ล าดับท่ี รายการ ราคาชดใช้(บาท)

บัญชีราคาชดใช้แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ท่ีไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป



เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย
28 มหาวชิรมงกุฎ                      บุรุษ 55,516               
29 มหาวชิรมงกุฎ                     สตรี 43,316               
30 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย           บุรุษ 27,240               
31 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย           สตรี 20,834               
32 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย             บุรุษ 13,650               
33 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย             สตรี 10,116               
34 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย              บุรุษ 5,298                 
35 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย               สตรี 5,458                 
36 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย             บุรุษ 3,326                 
37 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย             สตรี 3,694                 
38 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย          บุรุษ 3,152                 
39 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย           สตรี 3,494                 
40 เหรียญทองมงกุฎไทย         บุรุษ 1,994                 
41 เหรียญทองมงกุฎไทย              สตรี 2,420                 
42 เหรียญเงินมงกุฎไทย              บุรุษ 1,976                 
43 เหรียญเงินมงกุฎไทย              สตรี 2,364                 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์
44 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์              บุรุษ 34,374               
45 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์               สตรี 30,304               
46 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์              บุรุษ 17,820               
47 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์              สตรี 14,864               
48 ตติยดิเรกคุณาภรณ์               บุรุษ 8,116                 
49 ตติยดิเรกคุณาภรณ์              สตรี 8,874                 
50 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์             บุรุษ 4,464                 
51 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์             สตรี 4,508                 
52 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์           บุรุษ 4,396                 
53 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์           สตรี 4,442                 
54 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์      บุรุษ 3,650                 
55 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์      สตรี 3,706                 
56 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์       บุรุษ 3,672                 
57 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์      สตรี 3,732                 

ล าดับท่ี รายการ ราคาชดใช้(บาท)



เหรียญราชอิสริยาภรณ์
58 เหรียญพิทักษ์เสรีชน 1,406                 
59 เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  ทหาร 4,022                 
60 เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  พลเรือน บุรุษ 4,022                 
61 เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  พลเรือน สตรี 4,064                 
62 เหรียญราชการชายแดน 682                    
63 เหรียญจักรมาลา 2,434                 
64 เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ 2,284                 
๖๕ เหรียญจักรพรรดิมาลา สตรี 2,664                 

ล าดับท่ี รายการ ราคาชดใช้(บาท)



























































คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

กองการเจ้าหน้าที่ 

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย





คำานำา

เครื ่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื ่องประดับสำาหรับเกียรติยศและบำาเหน็จความชอบ  

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างข้ึน สำาหรับพระราชทานเป็นบำาเหน็จในราชการ 

ส่วนพระองค์ หรือพระราชทานให้แก่ผู้กระทำาความดีความชอบอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศ ศาสนา 

และประชาชนตามคราวแห่งความชอบ การปฏิบัติราชการอันเกี่ยวเนื่องด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงเป็น 

กระบวนการท่ีมีความสำาคัญย่ิง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  

ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเสนอขอพระราชทาน การนำาความกราบบังคมทูลรายช่ือเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทาน การประกาศรายช่ือผู้ได้รับพระราชทาน การรับ - จ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น โดยเฉพาะ 

ในข้ันตอนการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการกล่ันกรองและตรวจสอบ

บุคคลท่ีสมควรได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของการพระราชทาน 

ที่กำาหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ (อังกฤษ : The Most Admirable Order 

of the Direkgunabhorn) เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๔ สำาหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำาความดีความชอบอันเป็น 

ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนเป็นการเฉพาะตามที่ทรงพระราชดำาริเห็นสมควร กระบวนการเสนอ

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ของราชการส่วนภูมิภาคและราชการ

ส่วนท้องถ่ิน จะต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีสำานักงานจังหวัดทำาหน้าท่ีเป็นฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการ จึงถือได้ว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การเสนอขอพระราชทานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ 

ข้ันตอนการเสนอขอพระราชทานท่ีกฎหมายและระเบียบกำาหนด จึงได้จัดทำาคู่มือเอกสารการเสนอขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ข้ึน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การให้คำาแนะนำา 

และคำาปรึกษาเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 

ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ท้ังน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารน้ี จะอำานวยประโยชน์

และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

กองการเจ้าหน้าที่ 

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

        กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



สารบัญ
                                             

หน้า

ค�าน�า   

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  

  ประวัติความเป็นมา ๑

  ลักษณะและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์ ๓

  เครื่องหมายดุมเสื้อและเครื่องหมายแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ ๑๐	

  อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์

  ภาพประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์ ๑๑

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  		๑๒ 

  อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

  ขัน้ตอนการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์        ๒๕

  บัญชีแสดงรายการและจ�านวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ๒๗

  เอกสารที่ใช้ในการประกอบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.๒) ๒๘	

  แนวทางและประเด็นการตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน	 ๒๙

 	เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

  การเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ ๓๔

  การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ ๓๕

กฎหมายและระเบียบ 

		พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	พ.ศ.๒๕๓๔			   ๓๙			

      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง		 ๔๒

										ดิเรกคุณาภรณ	์พ.ศ.	๒๕๓๘	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับสมบูรณ์)

     		ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือ														๖๐	     

					 	 รับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินและการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ

							 กลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

							 อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	พ.ศ.๒๕๓๘	

     	หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีที	่นร	๐๒๑๗/ว	๒๗๖	ลงวนัที	่๒๙	ธนัวาคม	๒๕๓๘										๖๙

					 	 เรื่อง		การขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์ให้แก่ผูก้ระท�าความดคีวามชอบอนัเป็นประโยชน์																			

													แก่ประเทศ	ศาสนา	และประชาชน	ในวโรกาสพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาประจ�าปี



     	หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีท่ี	นร	๐๕๐๘/ว	(ท)	๑๒๐๕	ลงวนัที	่๒๑	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๔								๗๑		

										 เรื่อง		การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ	์	

     	หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีที	่นร	๐๒๐๗/ว	(ท)	๑๐๖๓๐	ลงวนัที	่๖	สงิหาคม	๒๕๔๔								๗๕				

									 เรื่อง		การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ	์				

 	หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๗/	๑๓๕๗		 ๗๗

	 	 ลงวันที	่๙	มีนาคม	๒๕๔๘				

			 	 เรื่อง		หารือการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน								

 	หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีท่ี	นร	๐๕๐๘/ว	(ท)	๔๒๑๒	ลงวนัที	่๓	มถินุายน	๒๕๕๔												๗๙

									 เรือ่ง		ประกาศส�านกันายกรฐัมนตรเีกีย่วกบัการพจิารณาเสนอขอพระราชทาน

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นท่ีสรรเสรญิย่ิงดิเรกคณุาภรณ์

   	หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีท่ี	นร	๐๕๐๘/ว	(ท)	๓๓๕๗		 ๘๗

	 	 ลงวนัที	่๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๕																

	 	 เรือ่ง		การประกาศรายช่ือนติบุิคคลตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการขอพระราชทาน

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดิเรกคณุาภรณ์	พ.ศ.๒๕๓๘	

 	ตัวอย่างค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานฯ	 ๙๑





  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์๑

 (The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn)

ประวัติความเป็นมา
แต่เดิมนั้นรัฐบาลจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้แก่บุคคลซึ่งกระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ 
แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน แต่เนือ่งจากบคุคลซึง่กระทำาความดคีวามชอบอนัเป็นประโยชน์แก่ประเทศ 
ศาสนา และประชาชนน้ันมากข้ึนเป็นลำาดบั คณะรฐัมนตร ีซึง่มพีลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ เป็นนา  ยกรฐัมนตรี 
จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาออกแบบ คิดชื่อ และ
ยกร่างกฎหมายสร้างเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตระกลูใหม่ รวม ๑๓ ท่าน โดยมรีฐัมนตรปีระจำาสำานกันายกรฐัมนตร ี
(นายมีชัย ฤชุพันธ์) เป็นประธานกรร  มการ มีราชเลขาธิการ เลขาธิการพระราชวัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการรัฐสภา เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ อธิบดีกรมศิลปากร 
เป็นกรรมการ และมีผู้อำานวยการกองประกาศิต๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตระกลูใหม่ขึน้ เมือ่วนัที ่๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นามว่า “  เคร  ือ่งราชอสิรยิาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์” สำาหรับพระราชทานเป็นบำาเหน็จความดีความชอบแก่บุคคล
ที่ทำาประโยชน์ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงเป็นองค์ประธานแห่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และทรงไว้ซึ่งพระราชอำานาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้ 
และได้มีการตรา “พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ” ขึ้น

๑เครื่องราชอิสริยาภรณไทย พ.ศ.๒๕๓๕ หนา ๑๙๙ - ๒๐๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      
๒ ปจจุบัน คือ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



๒  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ลำาดับชั้น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อั  นเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 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

ลกัษณะและการประดับเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์

ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

 มีอักษรย่อว่า ป.ภ. มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับที่ ๑๒ จาก ๓๖ ลำาดับ ประกอบด้วยดวงตรา ดารา 
และสายสะพาย สำาหรับสตรีนั้นดวงตรา ดารา และสายสะพาย จะมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานแก่บุรุษ
ทุกประการ แต่จะมีขนาดย่อมกว่า โดยมีลักษณะ ดังนี้

ดวงตรา 

ด้านหน้า มลีกัษณะมรีปูครฑุพ่าห์สทีองอยูใ่นวงกลม พ้ืนลงยาสีแดง ขอบ
เป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ และมีเปลวรัศมีทอง
แทรกตามระหว่าง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี

ด้านหลัง  เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ลงยาสีขาว 
ประดับห้อยกับสายสะพาย ขนาดกว้าง ๑๐ เซ็นติเมตร สีเขียว
ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาว และสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นท้ังสอง
ข้าง สำาหรับสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

ดารา  มีลักษณะเหมือนดวงตรา แต่เบ้ืองบนมีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทองขอบเป็นสร่งทอง 
รอบนอกมกีระจงัเงินแปดทิศ มรีศัมทีองแทรกตามระหว่าง  ด้านหลงัเป็นดุมสทีองอย่างดวงตรา 
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  มรีปูครฑุพา่หส์ทีองอยูใ่นวงกลม พืน้ลงยาสแีดง ขอบเปน็ 
สรง่เงนิ รอบนอกมกีระจงัเงนิแปดทศิ และมเีปลวรศัมทีอง
แทรกตามระหว่าง

ด้านหลัง  เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ลงยา
สีขาว เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทอง มีรัศมี ห้อยกับ
แพรแถบขนาดกว้าง ๔ เซ็นติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด 
มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง 
ใช้สวมคอ

ดารา  มลีกัษณะเหมอืนอย่างดวงตรา แตเ่บือ้งบนมพีระมหามงกฎุและอณุาโลมสทีอง ขอบเปน็สร่งเงนิ 
รอบนอกมกีระจงัเงนิแปดทิศ มรีศัมทีองแทรกตามระหวา่ง ด้านหลงัเปน็ดุมสทีองอยา่งดวงตรา 
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  ๕

ต.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
(ขอเฝาเต็มยศ)

ดวงตรา ต.ภ.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก
                      ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเปา

ต.ภ. ประดับร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ชุดไทยอมรินทร์ (เต็มยศ)

ดวงตรา ต.ภ.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
   ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมงปอ  
   ประดับในระดับตำ่ากว่าดวงตรา ต.ภ. เยื้องไปทางซ้าย

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

ดวงตรา 

ด้านหน้า  มีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พ้ืนลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน 
รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง

ด้านหลัง  เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ลงยาสีขาว 
เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๔ 
เซ็นติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีร้ิวสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็ก
ควบคั่นทั้งสองข้าง ใช้สวมคอ



๖  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

มีอักษรย่อว่า จ.ภ. มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับที่ ๓๐ จาก ๓๖ ลำาดับ

ดวงตรา 

ด้านหน้า  มีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน 
  รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง
ด้านหลัง  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  ๗

ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

 มีอักษรย่อว่า บ.ภ. มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับที่ ๓๕ จาก ๓๖ ลำาดับประกอบด้วย

ดวงตรา 

ด้านหน้า   มีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน 
   รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง
ด้านหลงั   เป็นดมุสทีอง มอีกัษรพระปรมาภไิธยย่อ “ภ.ป.ร.” ลงยาสีขาว
   เบือ้งบน 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



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



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๙

ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์    
   

มีอักษรย่อว่า ร.ง.ภ. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำาดับเกียรติอยู่ในลำาดับ
ที่ ๙ ในหมู่เหรียญบำาเหน็จในราชการประกอบด้วย 

ดวงตรา 

 เป็นเหรียญรูปกลมสีเงิน ด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วย
กระจงักลบีบวัแปดกลบี เบ้ืองบนมพีระมหามงกฎุ มรีศัมแีละอนุาโลม ห้อยกบัแพรแถบ
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



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 เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นี้ ได้รับพระราชทานชั้นสูงข้ึน 
ผู้รับพระราชทานต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง ถ้าผู้รับพระราชทานส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ 
ผู้รับพระราชทานจะต้องชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ตามที่ทางราชการกำาหนด และเมื่อผู้ได้รับ
พระราชทานวายชนม์ให้ทายาทเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เฉพาะชั้นสูงสุดท่ีได้รับพระราชทานไว้ 
เป็นกรรมสิทธิ์ โดยให้ส่งคืนหรือชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่หน่วยราชการต้นสังกัด หรือที่สำานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล ซึ่งท้ังนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 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 

กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์ จงึมกีฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

  (๑) พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔ 

  (๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ 

  (๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

ดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

  (๔) ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรอง

แสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิ และการแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบและกลัน่กรองคณุสมบตัิ

ของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

พ.ศ.๒๕๓๘

  (๕) ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้นำานิติบุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึงกระทำาความดี

ความชอบกรณีผลงานในการผลักดันให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์

  (๖) ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดรายชื่อนิติบุคคลที่ส่วนราชการรับรองผลงาน 

ของผูก้ระทำาความดคีวามชอบต่อนติบิคุคลนัน้ ๆ  ได้ และรายชือ่นติบิคุคลทีส่ามารถออกหนงัสอืรบัรองแสดง



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๑๓

รายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง และหน่วยงานที่เสนอ

ขอพระราชทานตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสริญยิง่ 

ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘

  (๗) หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๗/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘ 

เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่

ประเทศ ศาสนา และประชาชน ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำาปี

  (๘) หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๑๒๐๕ ลงวันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก

คุณาภรณ์

  (๙) หนังสอืสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร ๐๒๐๗/ว(ท) ๑๐๖๓๐ ลงวนัที ่๖ สงิหาคม ๒๕๔๔ 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

  (๑๐) หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ ๑๓๕๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๔๘ เรื่อง หารือการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน

  (๑๑) หนงัสอืสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ที ่นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๔๒๑๒ ลงวนัที ่๓ มถินุายน ๒๕๕๔ 

เรื่อง ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

  (๑๒) หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๓๕๗ ลงวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประกาศรายช่ือนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ 

๓. หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และแนวทางในการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ 

  ดิเรกคุณาภรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ 

  สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘

   ๓.๑  ลกัษณะการกระทำาความดคีวามชอบอนัเป็นประโยชน์แก่ประเทศ 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

หรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัประโยชน์อาจพจิารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ให้แก่ผู้นำานติิบคุคล

ดังกล่าวได้ กรณีน้ีส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีได้รับประโยชน์จะต้องมีหนังสือรับรอง และสามารถพิสูจน์

ให้เห็นว่าผลงานความดีความชอบที่นำามาเสนอขอพระราชทาน หากมิใช่เพราะบุคคลผู้นั้นแล้ว การบริจาค

ดงักล่าวจะเป็นไปไม่ได้และทีป่ระชมุใหญ่ของนติบิคุคลหรอืกรรมการบรหิารนติบิคุคลนัน้มมีตเิหน็ควรเสนอ

ขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ให้แก่ผูน้ำานติิบคุคลดังกล่าว ทัง้นีจ้ะต้องมหีนงัสือรับรองหรือรายงาน

การประชุมของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้นประกอบการพิจารณาด้วย

     (๔) เป็นผูน้ำาคณะบุคคลจดักจิกรรมเป็นการเฉพาะกจิ และมรีายได้หรอืทรพัย์สนิบรจิาค 

เพือ่สาธารณประโยชน์ โดยต้องมหีลกัฐานยนืยนัว่า ผู้ได้รับการเสนอชือ่ขอพระราชทานนัน้เป็นบคุคลสำาคญั

ที่สุด ในการจัดหาและรวบรวมทรัพย์สินด้วยความวิริยะ อุตสาหะสุจริต และปราศจากข้อครหาใด ๆ 

จนเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมบริจาคให้เป็นผู ้นำาและสมควรขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้

   ๓.๑.๒ การกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์

      (๑) เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพื่อการศาสนา การศึกษา 

การสาธารณสุข การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรือความมั่นคงของชาติ

      (๒) ทรพัย์สนิทีบ่รจิาคต้องเป็นของผูบ้รจิาคหรอืผูบ้รจิาคมสีทิธบิรจิาคได้ในนามของตน

  ๓.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เริ่มขอพระราชทานชั้นตราใด 

และขอได้สูงสุดถึงชั้นตราใด

    ๓.๒.๑  กรณีการกระทำาความดีความชอบที่เป็นผลงาน

      การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ดิเรกคณุาภรณ์ให้เริม่ต้นขอจากชัน้ที ่๗ 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตราตามลำาดับจนถึงชั้นที่ ๑ 

ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ เว้นแต่พระราชกฤษฎีกาจะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

      สำาหรบัการเสนอขอพระราชทาน เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ชัน้ใดให้แก่ผู้นำานติิบคุคลหรือ

คณะบคุคลซึง่กระทำาความดคีวามชอบ ให้พจิารณาตามจำานวนเงนิหรอืมลูค่าของทรพัย์สนิทีบ่รจิาค โดยการ

เสนอขอแต่ละชั้นตราต้องมีรายการบริจาคทรัพย์สินไม่ตำ่ากว่า ๓ เท่าของการบริจาคทรัพย์สิน

   ๓.๒.๒  กรณีการกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สิน

      (๑) การขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคณุาภรณ์ให้แก่ผูบ้รจิาคทรพัย์สนิ 

เป็นไปตามมูลค่าของทรัพย์สิน ดังนี้



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๑๕

ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทาน มูลค่าทรัพย์สิน 

๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)  ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)  ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)  ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

     (๒)  การคำานวณมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคใช้หลักเกณฑ์การคำานวณมูลค่าของทรัพย์สิน 

ที่บริจาค ดังนี้

     	การบริจาคที่ดิน ให้ถือตามราคาที่เจ้าพนักงานรับรองตามราคาประเมินทุนทรัพย์

เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่รับบริจาค

      	การบรจิาคเงนิตราต่างประเทศ ให้คำานวณเป็นเงนิไทยตามอตัราแลกเปลีย่น ณ เวลา 

และสถานที่ที่รับบริจาค

     	การบริจาคทรัพย์สินอื่นนอกจากข้างต้นและเงินตรา ให้ถือตามราคาตลาดของ

ทรัพย์สินนั้น ในขณะที่รับบริจาค 

     (๓) การบรจิาคทรพัย์ทีม่ผีูร่้วมบรจิาคหลายคน ให้แสดงรายละเอยีดด้วยว่า ผูบ้รจิาคแต่ละคน 

ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่าใด ในกรณีท่ีมิได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวไว้ให้ถือว่า ผู้บริจาคแต่ละคน

ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่า ๆ กัน

    (๔) กรณีผลงานการกระทำาความดีความชอบโดยการบริจาคทรัพย์สินที่กระทำาในนาม

นติบิคุคล เกิดจากการสนบัสนนุหรอืการผลกัดนัของผูน้ำานติบิคุคลมากกว่า ๑ คน และผลงานการกระทำานัน้

ดีเด่นเป็นประโยชน์ยิง่แก่ราชการชดัเจนไม่แตกต่างกันให้ถอืว่า แต่ละคนมีผลงานเท่ากันและแต่ละคนเสนอขอ 

ได้ในสัดส่วนของทรัพย์สินท่ีเท่ากัน ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์เป็นผู้พิจารณา

เสนอขอพระราชทาน สรุปแยกผลงานของแต่ละคนให้ชัดเจนตามมาตรา ๑๐ (๑) ของพระราชกฤษฎีกาฯ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามสัดส่วนของเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ตามข้อ ๓.๒.๑

    ๓.๒.๓ แนวทางในการพิจารณาการกระทำาความดีความชอบ เพ่ือเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

     (๑) ไม่จำากัดเฉพาะกลุ่มหรือพวก หรือหมู่คณะ

     (๒) ไม่เกิดประโยชน์กับตนเองอย่างเห็นได้ชัด

     (๓) ไม่มีลักษณะเป็นเชิงการค้า ธุรกิจ หรือได้รับผลตอบแทนจากผลงานนั้น ๆ

     (๔) การบรจิาคทรพัย์สนิเพือ่การศาสนา สถานประกอบการศาสนกจิต้องแสดงหลกัฐาน

ประกอบว่านำาทรัพย์สินไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะอย่างใด



๑๖  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

     (๕) ทรพัย์สนิท่ีบรจิาคให้แก่ราชการจะนำามาใช้ประกอบการพจิารณาเสนอขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ให้แก่ผูน้ำานติบุิคคลหรอืคณะบคุคลนัน้ ต้องเป็นทรพัย์สนิทีเ่หน็ได้ว่า สามารถนำาไปใช้ 

เป็นประโยชน์แก่สาธารณะได้ หากทรัพย์สินที่บริจาคไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะหรือเป็นภาระ 

แก่ทางราชการ ห้ามมใิห้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานใด ๆ  นำารายการบรจิาคดงักล่าวมาใช้ประกอบการเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

     (๖) การกระทำาความดคีวามชอบในกรณบีรจิาคทรพัย์สนิ นติบิคุคลหรอืผูน้ำานติบิคุคลนัน้ 

ต้องไม่ได้รับประโยชน์โดยชัดแจ้ง ทั้งในทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวเนื่องจากการบริจาคทรัพย์สินนั้น เว้นแต่

ประโยชน์ของผู้นำานิติบุคคลในด้านสังคม ไม่ถือว่าเป็นข้อจำากัดในการพิจารณา

     (๗) ทรัพย์สินที่นิติบุคคลบริจาคให้แก่ราชการ ในกรณีที่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายในการบริจาคตามกฎหมาย ให้ผู้บริจาคเป็นผู้รับภาระในส่วนนี้ หากผู้รับบริจาคเป็นผู้รับภาระ

ในส่วนนี้แล้ว จะนำารายการนั้นมาใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานไม่ได้

     (๘) กรณนีติบิคุคลทีเ่ป็นผูบ้รจิาคถกูกล่าวหาว่าหลบเล่ียงการชำาระภาษ ีหรือดำาเนนิกจิการ 

ทีผ่ดิกฎหมาย ส่วนราชการหรอืหน่วยงานทีพ่จิารณาเสนอขอพระราชทานจะรอการพจิารณาขอพระราชทาน

สำาหรับผู้นำานิติบุคคลนั้นไว้ก่อนก็ได้ และกรณีผู้นำานิติบุคคลอยู่ระหว่างถูกดำาเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเล่ียง

ชำาระภาษี หรือดำาเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานเสนอขอพระราชทานให้แก่

ผู้นำานิติบุคคลดังกล่าว

   ๓.๓ คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

      คณุสมบตัขิองบคุคลทีพ่งึได้รบัการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ฯ 

จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ คือ

      (๑) มีความประพฤติดี

      (๒) ไม่เคยต้องโทษจำาคกุโดยคำาพพิากษาถงึทีส่ดุให้จำาคกุ เว้นแต่เป็นโทษสำาหรบัความผดิ

ที่ได้กระทำาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

      (๓) ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯตามกฎหมายนี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

เว้นแต่ เป็นการต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น

   ๓.๔ กรณีการกระทำาความดีความชอบให้แก่นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบ

กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

      การกระทำาความดีความชอบ กรณีผลงานที่กระทำาการบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิ

หรือนติบิคุคล ทีม่ใิช่ส่วนราชการ ต้องกระทำาความดคีวามชอบให้แก่นติบิคุคลทีม่วีตัถปุระสงค์ในการประกอบ

กจิการ อันเป็นสาธารณประโยชน์ท่ีจะนำามาใช้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ จะต้องเป็น

มลูนธิหิรอืนติบิคุคล ทีส่ำานกันายกรฐัมนตรปีระกาศกำาหนดชือ่ในราชกจิจานเุบกษา ทัง้นี ้มลูนธิหิรอืนติบิคุคล

ดงักล่าวจะเป็นผูอ้อกหนังสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิ (ตามแบบหนงัสอืรบัรองทีส่ำานกันายก

รัฐมนตรีกำาหนด) แล้วส่งเรื่องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกลั่นกรองและพิจารณาเสนอขอ



	 	 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์		 ๑๗

พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	ตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์	พ.ศ.	๒๕๓๘	ต่อไป	ซึง่ปจจบุนัส�านกันายกรฐัมนตรไีด้ประกาศชือ่มลูนธิแิล้ว 

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) มลูนิธส่ิงเสรมิกจิการเยาวชนในชมุชนแออดัในพระราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

   สยามมกุฎราชกุมาร 

  ๓๒) มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

  ๓๓) มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) 

  ๓๔) มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 

  ๓๕) มูลนิธิขาเทียม 

  ๓๖) สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ๓๗) มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

  ๓๘) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    สยามบรมราชกุมารี 

  ๓๙) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ๔๐) มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

๔. การออกหนงัสอืรบัรองการกระทำาความดคีวามชอบเพือ่เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

 อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

  โดยที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเรื่องสำาคัญ และมีระยะเวลาดำาเนินการ

ล่วงหน้าได้โดยไม่เร่งด่วน สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีโดยคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

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 เพ่ือขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

อันเป็นที่สรรเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า

กองสำาหรับส่วนราชการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าหัวหน้าฝ่ายสำาหรับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานของรฐั หรอืผูด้ำารงตำาแหน่งไม่ตำา่กว่าผูอ้ำานวยการกองสำาหรบัสภากาชาดไทยหรอืหน่วยงานอสิระ

ตามรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรองผลงาน โดยต้องระบุผลงาน การปฏิบัติงาน และระยะเวลาปฏิบัติ

ในหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๑๙

    ๔.๑.๒ การรับรองผลงานการกระทำาความดีความชอบที่เป็นผลงานให้แก่ผู้นำาของนิติบุคคล

หรือคณะบุคคล ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองผลงาน และให้ผู ้นำาของนิติบุคคลที่ได้รับการพิจารณาขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำานาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมลงนาม

พร้อมประทับตราของนิติบุคคลหรือให้ผู ้นำาของคณะบุคคลท่ีได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมลงนามด้วยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานที่สำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำาหนด และต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นิติบุคคลนั้น เห็นควรเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ จะต้องมี

หนังสือรับรองหรือรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือของคณะกรรมการบริหาร

นิติบุคคลนั้นประกอบการพิจารณาด้วย

  ๔.๒  กรณีบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์

    ๔.๒.๑ การลงลายมือชื่อรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินจำาแนกตามหน่วยงาน 

ที่ได้รับประโยชน์ ดังนี้

ลำาดับ
หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ ผู้มีอำานาจลงนาม

จากการบริจาคทรัพย์สิน ไม่เกิน ๕ แสนบาท เกิน ๕ แสนบาท

๑. หน่วยงานราชการส่วนกลาง อธิบดี หรือ หัวหน้าส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

๒. หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ๑.  หวัหนา้ส่วนราชการประจำา

อำาเภอ และ

๒.  นายอำาเภอแห่งท้องที่ ที่มี

การบริจาค

๑. หัวหน้าส่วนราชการ 

 ประจำาจังหวัด และ

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด

 แห่งท้องที่ที่มีการ

บริจาค

๓. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาล เมืองพัทยา

(ข) องค์การบริหารส่วนตำาบล หรือ

องค์การปกครองท้องถิ่นอื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัด อบต. 

ปลัดเมืองพัทยา 

แล้วแต่กรณีแห่งท้องที่

ที่มีการบริจาค 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ยกเว้น

กรณีบริจาคให้แก่ 

อบต. ให้นายอำาเภอ

แห่งท้องที่ ที่มีการ

บริจาคลงนาม

๔. กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร



๒๐  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ลำาดับ
หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ ผู้มีอำานาจลงนาม

จากการบริจาคทรัพย์สิน ไม่เกิน ๕ แสนบาท เกิน ๕ แสนบาท

๕. รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้ว่าการ ผู้อำานวยการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งที่มีชื่อเรียก

อย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้ว่าการหรือผู้อำานวยการ

๖. หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เลขาธิการ ผู้ว่าการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

และมีฐานะเทียบเท่าเลขาธิการ ผู้ว่าการ

๗. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อธิการบดี

๘. สภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย

๙ นิติบุคคลที่สำานักนายกรัฐมนตรี

ประกาศกำาหนดในราชกิจจา

นุเบกษา

ผู้แทนนิติบุคคลนั้นและเหรัญญิก หรือ

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน

  ๔.๒.๒   ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินเพื่อการศาสนา  

ลำาดับ เขตพื้นที่บริจาค
ผู้มีอำานาจลงนาม

หมายเหตุไม่เกิน ๕ แสนบาท เกิน ๕ แสนบาท

๑. การบริจาค

ทรัพย์สินให้แก่ 

ผู้รับในเขตจังหวัด

๑. ผู้อำานวยการสำานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด 

    และ

๒. นายอำาเภอแห่งท้องที่ที่มี 

    การบริจาค

๑.ผู้อำานวยการ

สำานักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัด 

และ

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

แห่งท้องท่ีท่ีมีการ

บริจาค

หน่วยรับบริจาค

ต้องแสดงหลักฐาน 

ประกอบว่าได้นำา

ทรัพย์สินไปใช้ 

และก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่

สาธารณะอย่างใด

๒. การบริจาค

ทรัพย์สินให้แก่

ผู้รับในเขต 

กรุงเทพมหานคร

๑.ผู้แทนผู้อำานวยการสำานักงาน 

   พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

   และ

๒.ผู้อำานวยการเขตแห่งท้องที่

ที่มีการบริจาค

๑. ผู้อำานวยการ    

    สำานกังานพระพทุธ

    ศาสนาแห่งชาติ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามแนวทางหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ ๑๓๕๗ 

    ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง หารือการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการ

   การบริจาคทรัพย์สิน 



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๒๑

   ๔.๒.๓ การบริจาคทรัพย ์สินที่มิ ได ้กระทำาให ้แก ่หน ่วยงาน แต ่ เป ็นการกระทำา

เพื่อสาธารณประโยชน์ 

      การกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มิได้

กระทำาให้แก่หน่วยงาน สามารถออกหนังสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว

ต่อไปนี้

ลำาดับ เขตพื้นที่บริจาค
ผู้มีอำานาจลงนาม

ไม่เกิน ๕ แสนบาท เกิน ๕ แสนบาท

๑. การบริจาค

ทรัพย์สิน ให้แก่

ผู้รับในเขตจังหวัด

๑.  หัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอ

    ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 

และ

๒.  นายอำาเภอท้องที่ที่มีการบริจาค

1. หัวหน้าส่วนราชการประจำา

จังหวัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 

    และ

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่ง

    ท้องที่ ที่มีการบริจาค

๒. การบริจาค

ทรัพย์สิน ให้แก่

ผู้รับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

๑. ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

    มากที่สุด 

    และ

๒. ผู้อำานวยการเขตแห่งท้องที่มี 

    การบริจาค

๑.  อธิบดีหรือหัวหน้าส่วน

ราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม

    ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

   ๔.๒.๔ กรณีการรับรองผลงานความดีความชอบของผู้นำานิติบุคคลที่ได้บริจาคทรัพย์สิน 

ในนามนิติบุคคล

      การรับรองผลงานความดีความชอบที่ผู ้นำานิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้บริจาค

ทรัพย์สินในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคลให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๑๗ โดยใช้แบบหนังสือรับรองตามที่สำานักนายกรัฐมนตรีกำาหนด ทั้งนี้ในส่วนที่กำาหนด 

ให้ผู ้ขอพระราชทานเป็นผู้ลงนาม ให้ผู ้แทนนิติบุคคลซึ่งมีอำานาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนาม

พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคลนั้น

   ๔.๒.๕  กรณีการกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินในต่างประเทศ

     การกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินที่กระทำาในต่างประเทศ

เอกอัครราชทตู หรอืกงสลุไทย เป็นผูม้อีำานาจลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิ 



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

ส่วนกลาง	หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	

กรุงเทพมหานคร	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	ที่เป็นนิติบุคคล	

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๑)	ราชการส่วนกลาง	หน่วยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ	กรุงเทพมหานคร	รัฐวิสาหกิจ	

องค์การมหาชน	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ที่เป็นนิติบุคคล	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๒)	การกระท�าความดีความชอบให้แก่ราชการ

ส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น

(๒)	จังหวัดที่ตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคหรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

(๓)	การกระท�าความดีความชอบให้แก่

สภากาชาดไทย

(๓)	สภากาชาดไทย

(๔)	การกระท�าความดีความชอบให้แก่นิติบุคคล

ที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อที่ส�านักนายกรัฐมนตรี

ก�าหนดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔)	ส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้อง

	มากที่สุดในการกระท�าความดีความชอบนั้น

		 	 	 	 อนึ่ง	กรณีการกระท�าความดีความชอบให้แก่หลายหน่วยงาน	ให้หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์

จากผลงานความดีความชอบมากที่สุด	 หรือหน่วยงานที่ได้รับบริจาคมากที่สุดแล้วแต่กรณี	 เป็นผู้พิจารณา

เสนอขอพระราชทาน

  ๕.๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ

    ความประพฤติ การกระท�าความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับ 

     การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ

		 	 	 หน่วยงานที่พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง	

ดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท�าความดีความชอบ	 จะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและ

ตรวจสอบคุณสมบัติ	 ประวัติ	 ความประพฤติ	 การกระท�าความดีความชอบ	 และความเหมาะสมของบุคคล	



	 	 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์		 ๒๓

ที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน	 โดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีได้ก�าหนดองค์ประกอบ	

ของคณะกรรมการไว้	ดังนี้

สวนราชการ/หนวยงาน ประธาน กรรมการ

ระดับกรม

รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน	

ของรัฐ

สภากาชาดไทย

• อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ

• หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

• อธิการบดี

• ปลัดกรุงเทพมหานคร

• เลขาธิการสภากาชาดไทย

• ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีไ่ม่ต�า่กว่า

ระดบั	๗	(ข้าราชการระดบัช�านาญการ

หรืออาวุโสขึ้นไป)	 หรือพนักงาน

รัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าฝาย

• ให้กรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่

เลขานุการ

ระดับจังหวัด • ผู้ว่าราชการจังหวัด • หวัหน้าส่วนราชการประจ�าจงัหวดั	

หรือข้าราชการไม่ต�่ากว่าระดับ	๗

• ให้กรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่

เลขานุการ

ระดับกระทรวง • ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 หรือ	

ปลัดกระทรวง	หรือ	ปลัดทบวง

• ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าท่ี	ไม่ต�า่กว่า 

ระดับ	 ๘	 (ข ้าราชการระดับ	

ช�านาญการพิเศษขึ้นไป)

• ให้กรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่

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	 แจ้งกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตราท่ีจะเสนอขอ

พระราชทาน	(บ.ภ.	-	ต.ภ.)

	 	 	 ๖.๑.๔	 กรณีมีความจ�าเป็นต้องทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศที่ชาวต่างประเทศนั้นถือสัญชาติ

ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศนั้น	หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือ	



๒๔  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศนั้น หากไม่ขัดข้องให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ 

ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมที่เสนอขอพระราชทาน แจ้งผลการพิจารณาไปยัง

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำาเนินการเสนอขอพระราชทาน

  ๖.๒ การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ 

    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 หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกรม 

กรุงเทพมหานคร หรือสภากาชาดไทยที่ได้รับประโยชน์ หรือท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุดจากการกระทำาความดี

ความชอบของผู้วายชนม์แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอขอพระราชทาน

   ๖.๓.๓ ให้หน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทานส่งเอกสารและหลักฐานไปยัง

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๒๕



๒๖  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 

 กระทรวงมหาดไทยจะดำาเนินการแจ้งส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย เพือ่ดำาเนนิการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ 

ดิเรกคุณาภรณ์ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

ส่วนราชการระดับกรม / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 ๑. แจ้งหน่วยงานในสงักดัส่วนกลาง สำารวจบคุคลทีก่ระทำาความดคีวามชอบ (หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ

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 

เป็นหน่วยงานรวบรวมเอกสารท่ีเกีย่วข้องของบุคคลทีส่มควรเสนอขอพระราชทานให้ และจดัส่งให้กระทรวง

มหาดไทย



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๒๗

บัญชีแสดงรายการและจำานวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำาป

รายการเอกสาร

เอกสารประกอบการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(จำานวนชุด)

ชั้นสายสะพาย ชั้นตำ่ากว่า

สายสะพาย 

๒

๒

๒

๑

-

๑

๒

๒

๒

๒

๒

๒

-

๑

๑

๒

๒

๒

	หนังสือรับรองการกระทำาความดีความชอบ  *

 - หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร. ๑)

 - หนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร. ๒)

	บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทำาความดีความชอบ  (นร. ๓)

	บัญชีแสดงจำานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ชั้นสายสะพาย (นร. ๔)

	บัญชีแสดงจำานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ชั้นตำ่ากว่าสายสะพาย (นร. ๕)

	รายงานการประชุมคณะกรรมการ

	เอกสารที่ใช้ในการประกอบหนังสือรับรองแสดงผลงาน 

(นร.๑) หรอืหนงัสอืรบัรองแสดงรายการบรจิาคทรพัย์สนิ 

(นร. ๒)

	หนังสือรับรองความประพฤติผู้ขอพระราชทาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์       

	สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอพระราชทาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

หมายเหตุ

  (๑) ให้ออกหนังสือรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเภทของการกระทำาความดีความชอบ เว้นแต่

กรณีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้นำานิติบุคคล หรือคณะบุคคล จะต้องออกหนังสือรับรอง

แสดงผลงาน (นร.๑) และหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.๒) ทั้งสองฉบับ

   (๒) เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องต้องลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องในสำาเนาเอกสารประกอบการเสนอ

ขอพระราชทานทุกฉบับ



๒๘  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เอกสารที่ใช้ในการประกอบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.๒)

ประเภทการบริจาค
ทรัพย์สิน

เอกสารที่ใช้ประกอบการบริจาค

๑. กรณีบริจาคเงิน 	เอกสารแสดงการบริจาคเงิน หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้คำานวณ 
เป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา และสถานที่ที่รับบริจาค

๒. กรณีบริจาควัสดุ    
    สิ่งของ

	เอกสารการประเมินราคาวัสดุ สิ่งของ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การบริจาควัสดุก่อสร้าง จะต้องแนบใบประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่
บริจาค (จำาแนกชนิด และจำานวนอย่างละเอียด) โดยสำานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

๓. กรณีบริจาคที่ดิน 	สำาเนาโฉนดและหน้าสารบัญจดทะเบียนโฉนด
	หนังสือประเมินราคาที่ดิน ณ วันที่บริจาค โดยสำานักงานที่ดินจังหวัด
	แผนที่บริเวณที่ดินที่บริจาค โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์

ที่ดินบริเวณรอบข้างที่ดินบริจาค, เส้นทางคมนาคม
	ภาพถ่ายที่ดินที่บริจาค

๔. กรณีบริจาค
ทรัพย์สินให้แก่วัด 
และสถานประกอบ 
ศาสนกิจ

	 เอกสารแสดงการบริจาคทรัพย์สินตาม ข้อ ๑, ๒ หรือ ๓ แล้วแต่กรณี 
	 สำาเนาบัญชีทรพัย์สนิของวดั / สถานประกอบศาสนกจิทีแ่สดงการรบับรจิาค 
และการใช้จ่ายทรัพย์สินที่บริจาค โดยให้เจ้าอาวาสและผู ้รับผิดชอบ
ด้านการเงินลงชื่อรับรอง

๕. กรณีเสนอขอ
พระราชทาน ให้แก่
ผู้นำานิติบุคคล หรือ

    คณะบุคคล

	เอกสารแสดงการบริจาคทรัพย์สินตาม ข้อ ๑, ๒ ,๓ หรือ ๔ แล้วแต่กรณี 
	กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้นำานิติบุคคล

- สำาเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และหลักฐานแสดงรายชื่อ /
จำานวนหุ้นส่วนนิติบุคคล

- หนังสือรับรองหรือรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคล
หรือกรรมการบริหารนิติบุคคลที่มีมติเห็นควรเสนอขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณใ์หแ้กผู้่นำานติิบคุคลซ่ึงเปน็ผู้สนบัสนนุหรือผลักดัน
ให้เกิดผลงานความดีความชอบที่นำามาเสนอขอพระราชทาน

- หนังสือรับรองว่า ผู้ขอพระราชทานมิได้อยู่ในระหว่างถูกดำาเนินคดี
เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงชำาระภาษี หรือดำาเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย 

	กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้นำาคณะบุคคล
-  หนงัสอืรบัรองหรือมหีลกัฐานยนืยนัว่า ผูไ้ด้รับการเสนอชือ่ขอพระราชทาน 

นั้นเป็นบุคคลสำาคัญที่สุดในการจัดหา และรวบรวมทรัพย์สินด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะสุจริต และปราศจากข้อครหาใด ๆ จนเป็นที่ยอมรับ
ในหมู่คณะผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมบริจาคให้เป็นผู ้นำาและสมควร
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๒๙

แนวทางและประเด็นการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ที่
รายการเอกสาร

ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
ประเด็นการตรวจสอบเอกสาร

๑. หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร. ๑)  การจัดทำา นร.๑ ต้องระบรุายละเอยีดผลงานท่ีใชใ้นการ
เสนอขอพระราชทานฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงที่ระบุในเอกสารประกอบการชี้แจงผลงาน
 กรณเีสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณใ์หแ้ก่
บุคคลของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล นอกจากจะต้องจัดทำา 
นร.๑ แล้วยังต้องจัดทำา นร.๒ เพิ่มเติมด้วย
 ให้บุคคลของนิติบุคคลท่ีไ ด้รับการพิจารณาขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้แทนนิติบุคคล
ที่มีอำานาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมลงนามพร้อม
ประทับตราของนิติบุคคล

๒. หนังสือรับรองแสดงรายการบริจาค
ทรัพย์สิน (นร. ๒)

การจดัทำา นร.๒ ตอ้งระบรุายละเอยีดการบรจิาคทรพัยส์นิ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ที่ระบุในเอกสารประกอบการทรัพย์สิน เช่น ชื่อ-สกุล
ผู้บริจาค วัน/เดือน/ปีท่ีบริจาค รายการและจำานวนทรัพย์สิน 
ที่บริจาค ราคาประเมินทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับบริจาค 
เป็นต้น
การจดัทำา นร.๒ ตอ้งรบัรองโดยจำาแนกตามวนัทีบ่รจิาค
ทรัพย์สิน
การลงนามใน นร.๒ ต้องเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ใน 
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีอำานาจลงนามใน นร.๒ ต้องลงนาม 
รับรองด้วยตนเอง โดยไม่มอบอำานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน
กรณทีีบ่รจิาคทรพัยส์นิรว่มกนัใหจ้ดัทำา นร.๒ เปน็รายบคุคล 
โดยระบุรายละเอียดใน นร.๒ ว่า เป็นการบริจาคทรัพย์สิน
ร่วมกันของบุคคลใดบ้าง คิดเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน
รวมเป็นมูลค่าเท่าใด และคิดแยกส่วนเฉพาะของผู้บริจาค
ที่ออก นร.๒ ให้นั้นเป็นมูลค่าเท่าใด
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กรณีที่ผู้บริจาคทรัพย์สินเป็นบุคคลของนิติบุคคลหรือ
คณะบุคคล นอกจากจะต้องจัดทำา นร.๒ แล้วยังต้องจัดทำา 
นร.๑ เพ่ิมเติมด้วย โดยให้ ผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และผู้แทนนิติบุคคล
ที่มีอำานาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมลงนามพร้อม
ประทับตราของนิติบุคคล

๓. กรณีบริจาคเงิน
 เอกสารแสดงการบริจาคเงิน หาก
เป็นเงินตราต่างประเทศให้คำานวณ
เป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ เวลา และสถานที่ที่รับบริจาค

  ให้แนบสำาเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบสำาคัญรับเงินท่ี
ลงนาม โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงิน และมีการ
ลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง
 วัน/เดือน/ปี ที่ระบุในสำาเนาเอกสารแสดงการบริจาค
ต้องตรงกับวันที่บริจาคที่ปรากฏใน นร.๒

๔. กรณีบริจาควัสดุสิ่งของ
 เอกสารการประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่บริจาค โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือประเมินราคาทรัพย์สินท่ีบริจาคต้องระบุรายการ 
ประเภท จำานวน ราคาต่อหน่วยของทรัพย์สินท่ีบริจาคอย่าง
ละเอียด และมูลค่ารวมของทรัพย์สินบริจาคไว้อย่างชัดเจน
 ราคาท่ีใช้ประเมินต้องเป็นราคา ณ วันท่ีบริจาค
 หน่วยงานท่ีประเมินราคาทรัพย์สินต้องเป็นหน่วยงาน
ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีบริจาค

๕. กรณีบริจาคที่ดิน
 สำาเนาโฉนดทีด่นิพรอ้มหนา้สารบัญ
จดทะเบียนโฉนด
 หนังสือประเมินราคาที่ดิน ณ วันที่
บริจาคโดยสำานักงานที่ดินจังหวัด
 แผนที่แสดงที่ดินที่บริจาค
 ภาพถ่ายที่ดินที่บริจาค

 

 รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิทีด่นิทีบ่รจิาคตอ้งระบใุหต้รงกบั
ขอ้ความทีป่รากฏใน นร. ๒ อยา่งชดัเจน เชน่ วนัทีบ่รจิาคใน 
นร.๒ ต้องตรงกับวัน/เดือน/ปีที่โอนกรรมสิทธิ์ซึ่งปรากฏใน
หน้าสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดิน เนื้อที่ที่ดิน เป็นต้น
 สำาเนาโฉนดท่ีดินท่ีใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ 
ตอ้งชดัเจน โดยเฉพาะหนา้สารบญัจดทะเบยีน ซึง่ระบวุนัที่
บริจาค  จำานวนที่ดินที่บริจาค และผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 หนงัสอืประเมนิราคาทีด่นิตอ้งระบวุา่ เปน็ราคาประเมนิ 
ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ณ วันที่บริจาค (วันที่โอนกรรมสิทธิ์ตามหน้า
สารบญัจดทะเบยีนของโฉนดทีด่นิ) ทัง้นี ้ตอ้งระบมุลูคา่รวม
ของที่ดินที่บริจาคอย่างชัดเจน
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 กรณีบริจาคที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ต้อง
จัดทำารายละเอียดแผนท่ีบริเวณท่ีดินท่ีบริจาค โดยระบุ
ผูถ้อืกรรมสิทธิท์ีดิ่นบริเวณรอบขา้งทีดิ่นบริจาคและเส้นทาง
การคมนาคมอยา่งละเอยีดพร้อมรูปถา่ยประกอบ นอกจากน้ี 
ให้จังหวัดตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดบริจาคเพ่ิมเติม 
ดังนี้
   (๑) ท่ีดินท่ีบริจาคเกิดจากการแบ่งแยกโฉนดท่ีดิน 
เพื่อการจัดสรรที่ดิน หรือประกอบธุรกิจที่ดินของผู้บริจาค
หรือเกิดจากการแบ่งแยกโฉนดให้แก่กลุ่ม/พรรคพวกของ
ผู้บริจาคหรือไม่
   (๒) ก่อนการบริจาคท่ีดินดังกล่าวตกอยู่ในภาระจำายอม
ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ กรณีท่ีมีกฎหมาย
บังคับให้ที่ ดินดังกล่าวอยู่ ในภาระจำายอมให้เป็นทาง
สาธารณประโยชนแ์ลว้ ไมอ่าจนำามาเสนอขอพระราชทานได้
   (๓) ขอให้ตรวจสอบว่า ผู้บริจาคหรือกลุ่ม/พรรคพวก
ของผู้บริจาคได้รับประโยชน์จากการบริจาคทรัพย์สิน
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
   (๔) การบริจาคดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
การคมนาคมแก่สาธารณชนโดยส่วนรวมหรือไม่ อย่างไร

๖. กรณีบริจาคทรัพย์สินให้แก่วัดและ
สถานประกอบศาสนกิจ
 เอกสารแสดงการบริจาคทรัพย์สิน
ตาม ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ หรอืขอ้ ๕ แลว้แตก่รณ ี
 สำาเนาบัญชีทรัพย์สินของวัด/สถาน
ประกอบศาสนกจิทีแ่สดงการรบับรจิาค 
และการใชจ้า่ยทรพัยส์นิท่ีบรจิาคโดยให้
เจ้าอาวาสและผู้รับผิดชอบด้านการเงิน
ลงชื่อรับรอง

 การบริจาคทรัพย์สินอนัเป็นประโยชน์แก่ศาสนา ต้อง
แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาว่า สถานประกอบ
ศาสนกจิทีไ่ด้รบัการบรจิาคได้นำาทรพัย์สนินัน้ไปใช้ประโยชน์
แก่การศาสนาในเชงิก่อให้เกดิประโยชน์แก่สาธารณะอย่างใด
หรือไม่ หากมิได้นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ 
มใิห้นำารายการบรจิาคทรพัย์สนินัน้มาใช้ประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานฯ (โดยอาจระบุประโยชน์ของการบริจาค
ทรพัย์สนิไว้ใน นร.๒ ด้วยกไ็ด้)
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๗. กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้นำา
นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
 เอกสารแสดงการบริจาคทรัพย์สิน
ตาม ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ หรอืขอ้ ๕ แลว้แตก่รณ ี
  กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่
ผู้นำานิติบุคคล

• สำาเนาหลักฐานการจดทะเบียน
นิติบุคคลและหลักฐานแสดงราย
ชื่อ/จำานวนหุ้นส่วนนิติบุคคล
• หนังสือรับรองหรือรายงาน
การประชุมของ ท่ีประชุมใหญ่
ของ นิ ติ บุคคลห รือกรรมการ 
บริหารนิติบุคคลท่ีมีมติเห็นควร
เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น
เค ร่ือ งราช อิส ริยาภรณ์ใ ห้แ ก่
ผู้นำานิติบุคคล ซ่ึงเป็นผู้สนับสนุน
ห รื อ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ง า น
ความดีความชอบที่นำามาเสนอขอ
พระราชทาน

  กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่
ผู้นำาคณะบุคคล 

  มติท่ีประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือกรรมการบริหาร
นิติบุคคลกรณีที่เห็นควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้นำานิติบุคคลนั้น เป็นไปโดยชอบตาม
เง่ือนไของค์ประชุมท่ีกำาหนดไว้ในหลักฐานการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ตรวจสอบจากรายงานการประชุมและหลักฐาน
การจดทะเบยีนนติิบคุคลและหลักฐานแสดงรายชือ่/จำานวน
หุ้นส่วนนิติบุคคล)

• หนังสือรับรองหรือหลักฐาน
ยืนยันว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อขอ
พระราชทานนั้นเป็นบุคคลสำาคัญ
ที่สุดในการจัดหาและรวบรวม
ทรัพย์สินด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
สุจริตและปราศจากข้อครหาใด ๆ 
จนเป็นท่ียอมรับใน หมู่คณะผู้ร่วม
กิจกรรมและผู้ร่วมบริจาคให้เป็น
ผู้นำาและสมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้

 ตรวจสอบความถกูตอ้งของหนงัสอืรบัรองหรอืหลกัฐาน
ยืนยันรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานฯ
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๘. หนังสือรับรองความประพฤติ   หนังสือรับรองความประพฤติต้องระบุว่า ผู้ขอ
พระราชทานเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสมควรขอพระราชทานฯ 
ตามมาตรา ๗ แห่งพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๘

๙. สำาเนาทะเบยีนบา้นและบตัรประจำาตวั
ประชาชน

 ข้อมูลบุคคลในสำาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำาตัว
ประชาชน ของผู้ขอพระราชทานฯ ต้องตรงกับข้อความ
ที่ระบุ นร.๑ หรือ นร.๒ 

๑๐. อื่นๆ  ให้จัดทำาเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ 
จำานวน ๒ ชดุ คอื เอกสารต้นฉบบั จำานวน ๑ ชดุ 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 

 กรณทีีม่ลูคา่รวมของทรัพยสิ์นทีบ่ริจาคมมีลูคา่ใกล้เคยีง
ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอในชั้นตราที่สูงขึ้นอีกหนึ่ง
ชั้นตรา เจ้าหน้าที่ควรแจ้งให้ผู้บริจาคทรัพย์สินทราบและ
ยืนยันว่า ประสงค์ที่จะเสนอขอพระราชทานในชั้นตราเดิม 
หรือจะรวบรวมมูลค่าการบริจาคดังกล่าว เพื่อเสนอขอ
พระราชทานในชั้นตราที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป
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การเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตั้งแต่ชั้นทวีติยาภรณ์ ทุติยดิเรก
คุณาภรณ์ลงมาจนถึงชั้นเหรียญเงิน มีผู ้ได้รับพระราชทานเป็นจำานวนมากเหลือวิสัยที่จะจัดให้เข้ารับ
พระราชทานต่อพระหัตถ์ได้ สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จงึได้เชญิเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ทีพ่ระราชทานมอบกระทรวง ทบวง กรมเจ้าสงักดั เพือ่เจ้ากระทรวง ทบวง กรม 
จะได้มอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในโอกาสอันควร เช่น ในวันสถาปนากระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ  เป็นต้น
 การมอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์แก่ผูท่ี้ได้รบัพระราชทาน เป็นการมอบสิง่อนัมเีกยีรติ เป็นเครือ่งหมาย
ตอบแทนคุณงามความดีของบุคคลที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน ดังนั้นควรจัดการมอบเป็นพิธีการให้สม
เกียรติยศ

การจัดห้องพิธี
 ภายในห้องพิธี ต้องประดิษฐานพระพุทธรูปบนโตะหมู่บูชา ประดิษฐานธงชาติทางด้านขวาของ
พระพทุธรปู และประดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทางด้านซ้ายของพระพทุธรปู 
ส่วนเก้าอี้ของประธานในพิธี (เจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการซึ่งจะมาเป็น
ผู้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ให้ตั้งเยื้องไปอีกทางหนึ่งของห้อง อย่าให้บังที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 
ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์เป็นอันขาด โดยผู้ที่จะเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยืนเข้าแถวตามลำาดับ

การแต่งกาย
 ผูท้ำาหน้าท่ีมอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์นัน้ถอืได้ว่าเป็นผูท้ำาหน้าทีผู่แ้ทนพระองค์ในการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนั้น ในพิธีจึงต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว ทั้งตัวผู้เป็นประธาน และผู้ที่จะเข้ารับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วิธีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ๑. เมื่อประธานในพิธีมาถึงและเข้าสู่ห้องพิธี ให้ทุกคนในห้องนั้นยืนตรง (แต่ยังไม่ต้องแสดงความ
เคารพ) ประธานในพิธีเดินตรงไปยังที่บูชา จุดธูปเทียนนมัสการพระรัตนตรัย คำานับธงชาติ และถวายคำานับ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจึงเดินไปยืนอยู่ตรงหน้าที่นั่งที่จัดไว้ ทุกคนที่อยู่
ในห้องพิธีทำาความเคารพด้วยวิธีก้มศีรษะลงคำานับ ประธานเคารพตอบแล้วจึงนั่งลงได้ การมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ผู้เป็นประธานยืนมอบ เว้นไว้แต่ในสถานท่ีท่ีจัดให้เป็นผู้เป็นประธานอยู่บนเวที 
ผู้รับมอบอยู่เบื้องล่าง ผู้เป็นประธานจึงนั่งมอบ
 ๒. เมือ่ก้าวออกจากแถว ให้เดนิตรงไปหยดุอยูท่ี่หน้าโตะหมูบ่ชูาในระยะอนัควร แล้วทำาความเคารพ
โดยวิธีก้มศีรษะ ๑ ครั้ง เป็นการเคารพสิ่งสักการะทั้ง ๓ คือ พระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์
รวมกัน แล้วจึงเดินเข้าไปทำาความเคารพประธานในพิธีในระยะห่างพอควร คือประมาณ ๓ ก้าว แล้วจึง
สืบเท้าเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การรับให้ยืนรับและไม่ต้องเอางาน
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 ๓. เมื่อได้รับแล้ว ก้มศีรษะลงทำาความเคารพประธานครั้งหนึ่ง แล้วก้าวถอยหลังออกมาประมาณ 
๓ ก้าว หยุดยืนหันหน้าไปทางที่บูชา ก้มศีรษะลงคำานับสิ่งสักการะทั้ง ๓ อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงเดินกลับไปยืน 
อยูต่ามตำาแหน่งเดมิในอริยิาบถทีถ่อืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ไว้สงูระดบัเอวตลอดเวลา ทัง้นี ้จนกว่าจะเสรจ็พธิี

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับพระราชทานฯ ต้องกระทำาตามข้อบัญญัติ 
ที่กำาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ติดตามเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ระบุกรณี
ที่จะต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ ๓ กรณี คือ 
 ๑. กรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราท่ีสูงข้ึนหรือการคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันรอง 
เป็นกรณีที่บุคคลใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นในตระกูลใด บุคคลนั้นจะต้องส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน โดยไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกำากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ๒. กรณทีีผู่ไ้ด้รบัพระราชทานฯ วายชนม์ เป็นกรณทีีบ่คุคลทีไ่ด้รบัพระราชทานถงึแก่กรรม ซึง่ทายาท
ของผู ้ถึงแก่กรรมจะต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกช้ันตราที่ได้รับ เว้นแต่เคร่ืองราชอิสริยภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
 ๓. กรณีทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ได้รับพระราชทานต้องคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมประกาศนียบัตรกำากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย
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 ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการขอพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก�าหนดเหตุแหงการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ดังตอไปนี้
	 ๑.	เป็นผู้ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต
		 ๒.	เป็นผูต้้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ	เว้นแต่ในความผดิอนัได้กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิ
ลหุโทษ
	 ๓.	 เป็นผู้ต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ	 หรือเพราะกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
	 ๔.	เป็นผูถ้กูลงโทษไล่ออก	ปลดออก	หรอืให้ออกเพราะกระท�าผดิวนิยัตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น	โดยค�าสั่งอันถึงที่สุด
	 ๕.	 เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกเพราะกระท�าผิดวินัยจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ	โดยค�าสั่งอันถึงที่สุด
	 ๖.	เป็นผูถ้กูถอดถอนออกจากต�าแหน่งทีด่�ารงอยูเ่พราะมพีฤติการณ์ร�า่รวยผิดปกติส่อไปในทางทจุริต
ต่อหน้าที่	 ส่อว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 ส่อว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม	หรือจงใจใช้อ�านาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
	 ๗.	เป็นผู้ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย	
	 ๘.	เป็นผู้ประพฤติตนไม่สมเกียรติหรือน�าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช้ในกรณีไม่สมควร

	 กรณีดังกล่าวหน่วยงานต้นสังกัดจะด�าเนินการเสนอเร่ืองไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือ
น�าความกราบบังคมทูล	เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่อง
ราชอิสรยิาภรณ์และเมือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แล้วให้ประกาศรายชือ่ในราชกจิจานเุบกษา	หลงัจากนัน้
หน่วยงานต้นสงักัดหรอืทีเ่กีย่วข้องจะต้องด�าเนนิการเรยีกเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์คนืจากผูไ้ด้รบัพระราชทาน
ต่อไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	และแนวทางที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�าหนดต่อไป
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กฎหมาย / ระเบียบ
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พระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๓๔
                                                  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำาแนะนำาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป ็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๔” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บังคบัตัง้แต่ว ันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา เป็นต้นไป
 มาตรา ๓ ให้มีเครื่องราชอ ิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
 มาตรา ๔ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ และทรงไว้ซึ่งพระราชอำานาจท ี่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิ สริยาภรณ์นี้ 
 มาตรา ๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ สำาหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำาความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามที่ทรงพระราชดำาริเห็นสมควร

 การขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์นี ้ให้เป็นไปตามห ลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ำาหนด
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 เหรียญทองดิเรกคุ ณาภรณ์  อักษรย่อ ร.ท.ภ.
 ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  อักษรย่อ ร.ง.ภ.
 มาตรา ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 



๔๐  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
                                                  

 ดวงตราด้านหน้ามรีปูครฑุพ่าห์สทีองอยูใ่นวงกลม พืน้ลงยาสแีดง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมกีระจงัเงิน 
แปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี ห้อยกับสายสะพาย
ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง 
ด้านหลงัเป็นดมุสทีองมอีกัษรพระปรมาภไิธยย่อ ภ.ป.ร. ลงยาสีขาว สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย กบัมดีารา
อย่างดวงตรา แต่เบื้องบนมีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทอง ขอบเป็นสร่งทอง รอบนอกมีกระจังเงิน
แปดทิศ มีรัศมีทองแทรกตามระหว่างประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา
 สำาหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดาราและสายสะพายมีขนาดย่อมกว่า
 

ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
                                                  

 ดวงตราด้านหน้ามรีปูครฑุพ่าห์สทีองอยูใ่นวงกลม พืน้ลงยาสแีดง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมกีระจงัเงิน 
แปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง ด้านหลังเป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 
ลงยาสีขาว เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองมีรัศมี ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร สีเขียว 
ริมสีแดงชาด มรีิว้สขีาวและสเีหลอืงขนาดเลก็ควบคัน่ทัง้สองข้างใช้สวมคอ กบัมดีาราอย่างดวงตรา แต่เบือ้งบน 
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 
เบ้ืองบนมีพระมหามงกฎุมรีศัมแีละอณุาโลม ห้อยกบัแพรแถบขนาดกว้าง ๓ เซนตเิมตร สเีขยีว รมิสแีดงชาด 
มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นท้ังสองข้าง ด้านหลังมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
 สำาหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
 

ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
                                                  

 เหรยีญรปูกลมสเีงนิ มลีกัษณะและห้อยกบัแพรแถบอย่างเดียวกบัเหรยีญทองดิเรกคณุาภรณ์ ประดับ
ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
 สำาหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
 มาตรา ๘ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ จะได้ประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา 
สำาหรับผู้ซึ่งได้รับพระราชทานตั้งแต่ชั้นที่ ๕ ขึ้นไป ให้มีประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับ
พระราชลัญฉกร
 มาตรา ๙ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น ผู้รับ
พระราชทานต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง หรือในกรณีท่ีทรงเรียกเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นี้คืน 
ตามความในมาตรา ๔ ถ้าผู้รับพระราชทานส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ผู้รับพระราชทานจะต้องใช้ราคา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ตามที่ทางราชการกำาหนด
 มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 อานันท์ ปนยารชุน
 นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัฉิบบันี ้ คอื โดยทีป่รากฏว่าได้มบีคุคลซึง่กระทำาความดี 
ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนมากขึ้นเป็นลำาดับ เท่าที่ปฏิบัติมาแล้วรัฐบาล
ได ้ตอบสนองคุณงามความดีด ้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สองตระกูล คือ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
ให้เป็นบำาเหน็จ แต่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่ขึ้น
โดยเฉพาะสำาหรับพระราชทานเป็นบำาเหน็จความดีความชอบแก่บุคคลผู้ทำาประโยชน์ดังกล่าวน้ัน  
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

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
  โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำาหรับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๕ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยการขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘”
 มาตรา ๒๑ พระราชกฤษฎกีานีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป
 มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
 “เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์” หมายความว่า เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  ระเบียบและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  

หมวด ๑
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                                  

 มาตรา ๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดแก่ผู้กระทำาความดีความชอบ 
อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที ่๔๑ ก/หน้า ๒/๓ ตุลาคม ๒๕๓๘



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๔๓

 มาตรา ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มต้นจากชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรก 
คุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตามลำาดับจนถึงชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ 
เว้นแต่จะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชกฤษฎีกานี้
 มาตรา ๗ บคุคลทีพ่งึได้รบัการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์จะต้องมคีุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 (๑) มีความประพฤติดี
 (๒) ไม่เคยต้องโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิด
ที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๓) ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น เว้นแต่เป็นการ 
 ต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
 มาตรา ๘ การกระทำาความดคีวามชอบอนัเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน จำาแนก 
ออกได้เป็นสองประเภท ดังนี้
 (๑) การกระทำาความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
 (๒) การกระทำาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
 มาตรา ๙ การกระทำาความดีความชอบท่ีมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชนตามมาตรา ๘ (๑) ต้องมีลักษณะ ดังนี้
 (๑) มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือ
 (๒) เป็นการกระทำาที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกปองชีวิตหรือทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือประเทศ
 มาตรา ๑๐๒ การพจิารณาการกระทำาความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ (๑) ให้อยูภ่ายใต้เงือ่นไข ดงันี้
 (๑) เป ็นผลงานของตนเองและไม ่ เคยใช ้ เสนอขอพระราชทานจนได ้รับพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตามกฎหมายนีห้รอืกฎหมายอืน่มาแล้ว ถ้าเป็นผลงานท่ีทำาร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ จะต้อง
สรุปแยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมได้
 (๒) เป็นผลงานในฐานะบุคคลของนิติบุคคลซึ่งมีบทบาทหรือส่วนสำาคัญในการสนับสนุนหรือ
ผลักดันให้นิติบุคคลกระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
 (๓) เป็นผลงานในฐานะบุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 (๔) ถ้าเป็นผลงานที่กระทำาให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ 
อันเป็นสาธารณประโยชน์
 การพจิารณาว่าบคุคลใดมบีทบาทหรอืส่วนสำาคญัในการสนับสนนุหรือผลักดันให้นิติบคุคลกระทำาการ 
อย่างใดอย่างหน่ึงอนัเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ตามวรรคหนึง่ (๒) การพจิารณาว่าบคุคลใดของคณะบคุคล 
ซึง่จดักิจกรรมเป็นการเฉพาะกจิและมผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิ สังคม หรือด้านอืน่ ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

๒ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ี สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙



๔๔  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ตามวรรคหน่ึง	(๓)	และการพจิารณาว่านติบิคุคลใดมวีตัถปุระสงค์ในการประกอบกจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์	
ตามวรรคหนึง่	(๔)	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขทีส่�านกันายกรฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา

  ในกรณีที่นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง	 (๔)	 เป็นหน่วยงานของรัฐ	 ผลงานที่ใช้เสนอขอพระราชทาน	

ต้องไม่เป็นผลงานตามปกติที่ผู้นั้นต้องกระท�าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว

		 มาตรา	๑๑๓	การกระท�าความดคีวามชอบตามมาตรา	๘	(๑)	ให้ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการ	

ระดับกองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองส�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	ชัน้ท่ี	 ๗	 เหรยีญเงนิดเิรกคณุาภรณ์	 และให้เสนอขอพระราชทานในชัน้สงูขึน้หนึง่ชัน้ตามล�าดับ	

เมือ่กระท�าความดคีวามชอบเพิม่ข้ึนจนถึงชัน้ท่ี	 ๑	ปฐมดิเรกคณุาภรณ์	 โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชัน้ไม่น้อยกว่า

ห้าปี

		 การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ให้แก่ผูก้ระท�าความดคีวามชอบตามมาตรา	๘	 (๑)	

ซึ่งเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว	 ในกรณีปกติให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้น

หนึง่ชัน้ตามล�าดบั	โดยเว้นระยะเวลาแต่ละช้ันไม่น้อยกว่าห้าปี

	 มาตรา	 ๑๓	 การกระท�าความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์	

ตาม	มาตรา	๘	(๒)	ต้องมีลักษณะ	ดังนี้

	 (๑)	เป็นการบรจิาคทรพัย์สนิเพือ่สาธารณประโยชน์	เช่น	เพือ่การศาสนา	การศกึษา	การสาธารณสขุ	

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)	 การบริจาคทรัพย์สินท่ีมีผู้ร่วมบริจาคหลายคน	 ให้แสดงรายละเอียดด้วยว่าผู้บริจาคแต่ละคน	

ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่าใด	 ในกรณีที่มิได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวให้ถือว่าผู้บริจาคแต่ละคน

ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่า	ๆ	กัน
๓	มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

(ฉบับที ่๒)	พ.ศ.	๒๕๔๙



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๔๕

 (๔) ถ้าเป็นการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กจิการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังนี ้ตามรายชือ่ทีส่ำานกันายกรฐัมนตรปีระกาศกำาหนดในราชกจิจานเุบกษา
 (๕) การบรจิาคทรพัย์สนิทีม่ใิช่เงนิ ต้องมหีนงัสอืรบัรองมลูค่าแห่งทรพัย์สนิทีบ่รจิาคจากส่วนราชการ
ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือนิติบุคคลที่รับบริจาค หากทรัพย์สินที่บริจาคเป็นที่ดิน
ให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองมูลค่าของที่ดินนั้น
 (๖) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ
 มาตรา ๑๕๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ การกระทำาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ต้องมีหนังสือ
รบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิจากหน่วยงานทีร่บับรจิาคโดยมผีูล้งลายมอืชือ่ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้
 (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
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
    ๒) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการ
บริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง เว้นแต่การบริจาคให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบลให้นายอำาเภอ
แห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
    ๓) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
 (๒) กรณีท่ีหน่วยงานท่ีรับบริจาคเป็นรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ให้ผูว่้าการ ผูอ้ำานวยการ หรอืผูด้ำารงตำาแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่และมฐีานะเทยีบเท่าผู้ว่าการหรือผู้อำานวยการ
ลงลายมอืชือ่ในหนังสอืรบัรอง
 (๓) กรณีท่ีหน่วยงานท่ีรับบริจาคเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้เลขาธิการ ผู้ว่าการหรือ 
ผูด้ำารงตำาแหน่งทีเ่รยีกช่ืออย่างอ่ืนและมฐีานะเทียบเท่าเลขาธกิารหรอืผูว่้าการลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืรบัรอง

๔ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ี สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙



๔๖  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 (๔) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล ให้อธิการบดี
ลงลายมือชื่อในหนงัสอืรบัรอง
 (๕) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นสภากาชาดไทย ให้เลขาธิการสภากาชาดไทยลงลายมือชื่อ 
ในหนงัสอืรบัรอง
 (๖) กรณีท่ีหน่วยงานท่ีรับบริจาคเป็นนิติบุคคลที่สำานักนายกรัฐมนตรีประกาศกำาหนดในราชกิจจา
นเุบกษา ให้ผูแ้ทนของนิตบุิคคลน้ันลงลายมอืช่ือในหนงัสอืรบัรอง
 มาตรา ๑๖๕ การกระทำาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) อันเป็นประโยชน์แก่ศาสนาต้องเป็น 
การบรจิาคทรพัย์สนิให้แก่สถานประกอบศาสนกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยถกูต้องตามกฎหมายและต้องมหีนงัสอืรบัรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๑๗
 มาตรา ๑๗ การกระทำาความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ท่ีไม่ได้กระทำาให้แก่หน่วยงาน
ตามมาตรา ๑๕ ต้องมหีนังสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิทีม่ผีูล้งลายมอืชือ่ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้
 (๑) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้รับในเขตจังหวัด
   (ก) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอ
ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและนายอำาเภอแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
  (ข) การบรจิาคทรพัย์สนิครัง้ละเกนิห้าแสนบาท ให้หวัหน้าส่วนราชการประจำาจงัหวดัทีเ่กีย่วข้อง
มากที่สุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
 (๒) การบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้รับในเขตกรุงเทพมหานคร
  (ก) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท ให้ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 
และผู้อำานวยการเขตแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
  (ข) การบริจาคทรัพย์สินครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานเป็นผู้รับบริจาคร่วมกันให้ผู้มีอำานาจ 
ลงลายมือชื่อที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดง
รายการการบริจาคทรัพย์สินร่วมกัน
 มาตรา ๑๙ การกระทำาความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ (๒) ทีก่ระทำาในต่างประเทศให้เอกอคัรราชทตู 
หรือกงสุลไทยลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน
 มาตรา ๑๙/๑๖ ให้หน่วยงานที่ได้รับบริจาคทรัพย์สินตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มีหน้าที่พิจารณาออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน

ให้แก่ผู้บริจาคในทุกครั้งที่มีการบริจาค

 ในกรณเีป็นการบรจิาคในอดตีและไม่ปรากฏหลกัฐานเอกสารต้นฉบบัหรอืสำาเนาใบรบัเงิน ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทีไ่ด้มอบให้แก่ผูบ้รจิาค รวมทัง้สอบปากคำาผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง เพือ่ประกอบการพจิารณา 
๕ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๖ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์ (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๔๗

หากปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าเป็นบคุคลผูบ้รจิาคทรพัย์สิน และรายการการบริจาคถกูต้องให้หน่วยงานดำาเนนิการ
ออกหนงัสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิให้โดยเรว็

 มาตรา ๒๐ การคำานวณมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคให้คำานวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 (๑) ถ้าเป็นการบริจาคที่ดิน ให้ถือตามราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินรับรองตามราคาประเมินทุนทรัพย์

เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่รับบริจาค 

 (๒) ถ้าเป็นการบริจาคเงินตราต่างประเทศ ให้คำานวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ เวลา และสถานที่ที่รับบริจาค

 (๓) ถ้าเป็นการบรจิาคทรพัย์สนิอืน่นอกจากทีด่นิหรอืเงนิตรา ให้ถอืตามราคาตลาดของทรพัย์สนินัน้ 

ในขณะที่รับบริจาค

 มาตรา ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดให้แก่ผู้กระทำาความดีความชอบ

ตามมาตรา ๘ (๒) ให้เป็นไปตามจำานวนมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคตามที่กำาหนดไว้ในบัญชีที่ ๑ 

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

  มาตรา ๒๒ รายการและจำานวนเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ  ทีใ่ช้ประกอบการเสนอขอพระราชทาน

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) การกระทำาความดีความชอบให้แก่นิติบุคคลท่ีปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อท่ีสำานักนายกรัฐมนตรี 

ประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้สำานักนายกรัฐมนตรีกำาหนดในประกาศด้วยว่าให้หน่วยงานใด 

เป็นผู ้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน หากเป็นการกระทำาความดีความชอบให้แก่หน่วยงานตั้งแต่
๗ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙



๔๘  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

สองหน่วยงานขึ้นไป ให้หน่วยงานตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดสำาหรับกรณีการกระทำา 

ความดีความชอบ ตามมาตรา ๘ (๑) หรือที่ได้รับบริจาคมากที่สุดสำาหรับกรณีการกระทำาความดี

ความชอบ ตามมาตรา ๘ (๒) แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน

 มาตรา ๒๔ ให้หน่วยงานท่ีเป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ข้ึนคณะหนึง่เพือ่ทำาหน้าท่ีพจิารณาและตรวจสอบคณุสมบติั ประวติัความประพฤติ การกระทำาความดีความชอบ 

ตามมาตรา ๘ และความเหมาะสมของบุคคลท่ีพงึได้รบัการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

คุณสมบตัแิละจำานวนของกรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบยีบ 

ท่ีสำานกันายกรฐัมนตรกีำาหนด

 มาตรา ๒๕๘ ให้หน่วยงานทีเ่ป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ ส่งผลการพจิารณา

ไปยังสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงเจ้าสังกัดเพื่อดำาเนินการตามมาตรา ๒๖ ต่อไป

 สำาหรบักรมหรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่และมฐีานะเป็นกรมหรอืนติบิคุคล ซึง่ไม่สงักดัสำานกั

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร และสภากาชาดไทย 

ให้ส่งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องดำาเนินการตามมาตรา ๒๖

 มาตรา ๒๖ ให้สำานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรือทบวง แล้วแต่กรณแีต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง

เพือ่พจิารณากลัน่กรองผลการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ 

แล้วให้หน่วยงานนัน้ ๆ ส่งผลการพจิารณาไปยงัสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรต่ีอไป

 คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบยีบ

ท่ีสำานกันายกรฐัมนตรกีำาหนด

 มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคบัมาตรา ๓๑ ให้สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรส่ีงผลการพจิารณาตามมาตรา ๒๕ 

วรรคสอง และมาตรา ๒๖ ไปยงัคณะกรรมการตามาตรา ๒๘ เพือ่ดำาเนนิการต่อไป

หมวด ๓

คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                                

 มาตรา ๒๘ ให้มคีณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกว่า “คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์” ประกอบด้วยรองนายกรฐัมนตร ีซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคน ซ่ึงนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งเป็นกรรมการ

 ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการในสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และจะแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการดังกล่าวเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง

หรือหลายคนด้วยก็ได้

๘ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๔๙

 มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มีอำานาจ

และหน้าทีใ่นการพจิารณาเสนอรายชือ่บคุคลทีพ่งึได้รบัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์และ

โดยเฉพาะให้มอีำานาจและหน้าที ่ดงันี้

 (๑) พิจารณาชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเสนอขอพระราชทานในกรณีพิเศษที่มิได้กำาหนดไว้
ท้ายพระราชกฤษฎกีานี้
 (๒) พิจารณายกเว้นชั้นเริ่มต้นและการเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นในการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
 ในกรณีทีเ่หน็สมควร คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์มอีำานาจ
เสนอชือ่บคุคลทีพึ่งได้รบัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ได้ ทัง้นี ้มใิห้นำามาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใช้บงัคบั
 มาตรา ๓๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
พิจารณาเสร็จแล้วให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทีส่มควรขอพระราชทานเสนอต่อนายกรฐัมนตร ี เมือ่นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว ให้สำานกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรดีำาเนนิการเพือ่นำาความกราบบงัคมทลูพระกรณุาขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
ต่อไป และเม่ือทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชือ่ผูไ้ด้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
ในราชกจิจานเุบกษา
 มาตรา ๓๑๑๐ ในกรณีที่มีความจำาเป็นรีบด่วนอันไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ 
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคล
ที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้โดยตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี
 กรณีมีเหตุพิเศษ ซึ่งไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าการกระทำาความดีความชอบซ่ึงได้กระทำาขึ้นเป็นหน้าที่ 
ของหน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน อันอาจเป็นเหตุให้การเสนอขอพระราชทานล่าช้า 
ไม่ทันการ หรือกรณีมีเหตุจำาเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ของราชการ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ต่อนายกรัฐมนตรี
 เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำาเนินการ เพื่อนำาความ
กราบบังคมทลูพระกรณุาขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ต่อไป และเมือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แล้ว 
ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา

๑๐  มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



๕๐  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

หมวด ๔
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลบางประเภท

                                  
 มาตรา ๓๒ การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศทีม่ใิช่ข้าราชการ
ของต่างประเทศ หรอืเจ้าหน้าทีข่ององค์การต่างประเทศ หรือลูกจ้างของรัฐบาลไทยจะเสนอขอพระราชทาน 
ครั้งแรกชั้นใดและจะเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นตามลำาดับเมื่อกระทำาความดีความชอบเพ่ิมขึ้นได้
จนถงึชัน้ใด รวมท้ังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาแต่ละชั้นเช่นใด ให้เป็นไปตามบัญชีที่ ๒ 
ท้ายพระราชกฤษฎกีานี ้ โดยให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชือ่อย่างอืน่และมฐีานะเป็นกรม
ทีไ่ด้รบัประโยชน์ หรอืทีเ่กีย่วข้องมากทีส่ดุเป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทาน
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ 
ส่วนราชการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่และมฐีานะเป็นกรมทีเ่สนอขอพระราชทานแจ้งไปยงักระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะเสนอขอพระราชทานโดยพิจารณา
ตามบญัชทีี ่๒ ท้ายพระราชกฤษฎกีานี้
 เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นใดแล้ว ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศที่ชาวต่างประเทศนั้นถือสัญชาติ 
ให้กระทรวงการต่างประเทศทาบทามรฐับาลแห่งประเทศนัน้ว่าจะขดัข้องหรอืไม่ หากไม่ขดัข้องให้กระทรวง 
ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่เสนอขอพระราชทานแจ้งผล
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 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ให้แก่นกักฬีา บคุลากรโรงเรียนเอกชน 
บคุลากรสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หรอืผูม้ผีลงานดเีด่นทีไ่ด้รบัรางวลัหรอืการยกย่องระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ 
นอกจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขท่ีกำาหนดไว้ในบัญชท่ีี ๓ บญัชทีี ่๔ บญัชทีี ่๕ หรอืบญัชทีี ่๖ ท้ายพระราชกฤษฎกีานี้
ด้วยแล้วแต่กรณี
 มาตรา ๓๔๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์จะกระทำาได้เฉพาะ
กรณีที่ผู ้วายชนม์ได้เคยกระทำาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
เป็นอย่างยิ่ง 
๑๑ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๒ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๕๑

 ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือนิติบุคคล
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือกรุงเทพมหานครที่ได้รับประโยชน์หรือที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากการ
กระทำาความดีความชอบของผู้วายชนม์ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
 ในกรณีทีผู่ว้ายชนม์ได้กระทำาความดคีวามชอบตามวรรคหนึง่ให้แก่สภากาชาดไทย ให้สภากาชาดไทย 
เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
 ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือนิติบุคคล 
หน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ กรงุเทพมหานคร หรอืสภากาชาดไทยทีเ่ป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ส่งเอกสารและหลกัฐานไปยงัสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพือ่เสนอต่อนายกรฐัมนตรี 

เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำาเนินการเพื่อนำาความ 

กราบบงัคมทลูพระกรณุาขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ต่อไป และเมือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แล้ว 

ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา

 การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตามมาตรานี ้มใิห้นำามาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคบั

 มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ีมีปญหาในทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้คณะกรรมการพิจารณา 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้พิจารณาแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 บรรหาร ศิลปอาชา

  นายกรัฐมนตรี

(เอกสารแนบท้าย)

 ๑.  บัญชีที่ ๑ บัญชีแสดงจำานวนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ๒.  บัญชีที่ ๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

  ๓.  บัญชีที่ ๓ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬา

  ๔.  บัญชีที่ ๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชน

  ๕.  บญัชทีี ่๕ การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ให้แก่บคุลากรสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

  ๖๑๓ บัญชีที่ ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

  หรือการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน

๑๓ บัญชีที่ ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล หรือการยกย่องระดับชาติ แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙



๕๒  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาฉบบันี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติั 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้การขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่กำาหนด โดยพระราชกฤษฎีกา สมควรกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำาหรับการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติบางประการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและลดภาระ

ของประชาชน ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงจำาเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๑๔
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่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

ลำาดับ ตำาแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ที่เสนอขอพระราชทาน
เงื่อนไขและระยะเวลา 

แต่ละชั้น
หมายเหตุ

ชั้นเริ่มต้น ชั้นสูงสุด

๑ ชา วต่ า ง ป ร ะ เ ทศ ท่ี

มิ ใช่ข้ า ราชการของ

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ

เจ้าหน้าที่ขององค์การ

ต่างประเทศ หรือลูกจ้าง 

ของรัฐบาลไทย

บ.ภ. ต.ภ. ๑. พิจารณาตามสมควรแก่ 

 ฐานานุรูปและประโยชน์ที่ 

 ประเทศไทยรับจากผู้นั้น

๒. จะเสนอขอพระราชทาน

สูงกว่าชั้น ต.ภ.มิได้ เว้นแต่

กรณีพิเศษ กล่าวคือมีผลงาน

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

แก่ประชาชาติและประชาชน



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๕๕

บัญชีที่ ๓

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬา

ลำาดับ ตำาแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ที่เสนอขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา 

แต่ละชั้น
หมายเหตุ

ชั้นเริ่มต้น ชั้นสูงสุด

๑

๒

๓

๔

๕

ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน
 ซีเกมส์หรือ

ผู้ชนะที่ ๓ ในการแข่งขัน
 เอเชี่ยนเกมส์หรือ

ผู้ชนะที่ ๓ ในการแข่งขัน
 กีฬาเอเชี่ยน
แชมเปียนชิป

ผู้ชนะที่ ๒ ในการแข่งขัน
 เอเชี่ยนเกมส์หรือ

ผู้ชนะที่ ๓ ในการแข่งขัน
 กีฬาเอเชี่ยน
แชมเปียนชิป

ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน
 เอเชี่ยนเกมส์หรือ

ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน
กีฬาเอเชี่ยน
แชมเปียนชิป
หรือ

ผู้ชนะที่ ๔-๖ ในการแข่งขัน
เวิลด์เกมส์

ผู้ชนะที่ ๒-๓ ในการแข่งขัน
โอลิมปก

 เกมส์หรือ
ผู้ชนะที่ ๒-๓ ในการแข่งขัน

เวิลด์เกมส์
ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน

โอลิมปกเกมส์
หรือ

ผู้ชนะที่ ๑ ในการแข่งขัน
เวิลด์เกมส์

บ.ภ.

ร.ท.ภ.

ร.ท.ภ.

บ.ภ.

จ.ภ.

ต.ภ.

ต.ภ.

ต.ภ.

ต.ภ.

ต.ภ.

๑. พิจารณาตามสมควรแก่ 
ฐานานรูุปและประโยชน์
ที่ประเทศไทยรับจาก
ผู้นั้น

๒. จะเสนอขอพระราชทาน
สูงกว่าชั้น ต.ภ.มิได้ เว้น
แต่กรณีพิเศษ กล่าวคือ
มีผลงานเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งแก่ประชาชาติ
และประชาชน

๓. เสนอขอในชั้นสูงขึ้น
ได้ทุกคราวที่ชนะการ
แข่งขันตามเกณฑ์
ของตำาแหน่งที่ชนะ
การแข่งขัน



๕๖  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

บัญชีที่ ๔
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชน

ลำาดับ ตำาแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่เสนอขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา แต่ละชั้น หมายเหตุ

ชั้นเริ่มต้น ชั้นสูงสุด

๑

๒

๓

ผู้จัดการหรือครูใหญ่

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ผู้ช่วยครูใหญ่

บ.ภ.

บ.ภ.

บ.ภ.

ต.ภ.

ต.ภ.

จ.ภ.

๑. ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือ
 ผู้ดำารงตำาแหน่งในโรงเรียน 
 เอกชนตาม มาตรา ๑๕ (๑) 
 หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
 โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕
 ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
 ๘ ปีบริบูรณ์ นับแต่วันที่
 ได้รับอนุญาตหรือวันที่ได้รับ
 แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งจนถึง
 วันพระราชพิธีเฉลิม
 พระชนมพรรษาของปีที่เสนอ
 ขอพระราชทาน ๖๐ วัน
 สำาหรับครูใหญ่หรือครู
 หากเคยปฏบิตังิานในสถานศกึษา
 แห่งใดมาก่อนและได้พ้นจาก
 การปฏิบัติงานในสถานศึกษา
 แห่งใหม่ภายใน ๔๕ วัน นับแต่ 
 วันที่พ้นจากการปฏิบัติงาน
 ในสถานศึกษาแห่งเดิมก็สามารถ    
 นับระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงาน
 ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้

๒. เสนอขอในชั้นสูงขึ้นตามลำาดับ
 จนถึงเกณฑ์สูงสุดของตำาแหน่ง
 โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้น
 ไม่น้อยกว่า ๕ ปี



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๕๗

บัญชีที่ ๕
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ลําดับ ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ
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. สําหรับตําแหนงหัวหนาแผนกหรอื
ตําแหนงทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ที่มีฐานะ
เทียบเทาหัวหนาแผนกตองดาํรง
ตําแหนงมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 
๕ ป บริบูรณ นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปที่เสนอขอ
พระราชทาน ๖๐ วัน

๓. ในกรณีที่เคยปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแหงใดมากอนและ
ไดพนจากการปฏิบัติงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนแหงนั้นแลว แตได
รบัการบรรจใุหปฏบิติังานในสถาบัน
อุดมศึกษาแหงใหมภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งเดิม
ก็สามารถนับระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงาน 
อุดมศึกษาเอกชนแห่งเดิมรวมกับ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งใหม่ได้
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บัญชีที่ ๖
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่

ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ลำาดับ ตำาแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่เสนอขอพระราชทาน
สำาหรับผู้ซึ่งไม่เคยได้รับ

พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เงื่อนไขการเสนอขอ
พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นสูงขึ้น

หมายเหตุ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติตาม
ประกาศสำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นตาม
ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ศิลปนแห่งชาติตามประกาศ
สำานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
ผู้มีผลงานดีเด่นท่ีได้รับรางวัล 
หรือการยกย่องระดับชาติ
นอกจากลำาดับ ๑ - ๓ ตาม
ที่คณะกรรมการกำาหนด
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับ
รางวัลหรือการยกย่อง
ระดับนานาชาติตามที่
คณะกรรมการกำาหนด
ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แข่งขันต่าง ๆ ในระดับ
นานาชาติตามที่
คณะกรรมการกำาหนด
ผู้ชนะที่ ๑
ผู้ชนะที่ ๒
ผู้ชนะที่ ๓

จ.ภ.

จ.ภ.

จ.ภ.

ร.ง.ภ.

ร.ง.ภ.

 บ.ภ.
ร.ท.ภ.
ร.ง.ภ.

ลำาดับ ๑ - ๓ หากได้รับ
พระราชทานชั้น จ.ภ.
มาแล้ว ให้เสนอขอ
พระราชทานชั้น ต.ภ.และ 
หากได้รับพระราชทาน 
ชั้น ต.ภ. มาแล้ว ให้เสนอขอ 
พระราชทานชั้น ท.ภ.

ลำาดับ ๔ - ๕ หากได้รับ
พระราชทาน ชั้น ร.ง.ภ.
มาแล้ว ให้เสนอขอ
พระราชทาน ชั้น ร.ท.ภ.
และหากได้รับ
พระราชทานชั้น ร.ท.ภ. 
มาแล้ว ให้เสนอขอ
พระราชทานชั้น บ.ภ.

ลำาดับ ๖
ยกเว้น
นักกีฬา
ตาม
บัญชีที่ ๓
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางประการของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชนตลอดจนเพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ จึงจำาเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน

และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

พ.ศ.๒๕๓๘
                                            

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ 
แห่งพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณอ์นัเปน็ทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ ์
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

 ขอ้ ๕ ใหห้นว่ยงานทีเ่สนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณจ์ดัทำาเอกสารการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ สำาหรับผู้กระทำาความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้
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หมวด ๒
คณะกรรมการ

 ข้อ ๖ ให้หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 
คณะหนึ่ง โดยให้มีจำานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ 
ความประพฤติ การกระทำาความดีความชอบและความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   ๖.๑ ราชการส่วนกลางระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นกรม หรืออธิการบดี หรือปลัดกรุงเทพมหานคร หรือเลขาธิการสภากาชาดไทย หรือหัวหน้าหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ หรอืหวัหน้าหน่วยงานของรฐั แล้วแต่กรณ ีเป็นประธานกรรมการ และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ในสังกัดผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าระดับ ๗ หรือพนักงานผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าหัวหน้าฝ่ายสำาหรับ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการ ให้ประธานแต่งต้ังกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยก็ได้
   ๖.๒ ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดหรือข้าราชการผู้ดำารง
ตำาแหน่งไม่ตำา่กว่าระดบั ๗ ซึง่รบัราชการอยูใ่นจงัหวดันัน้ เป็นกรรมการ ให้ประธานแต่งตัง้กรรมการคนหนึง่
เป็นกรรมการและเลขานุการและจะแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยก็ได้
    ให้หน่วยงานท่ีเป็นผู้เสนอขอพระราชทานส่งผลการพิจารณาไปยังสำานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง ท่ีได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุด ส่วนกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
และมีฐานะเป็นกรมซึ่งไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง กรุงเทพมหานคร และ
สภากาชาดไทย ให้ส่งผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ข้อ ๗ ให้สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยให้มี
จำานวนไม่น ้อยกว่า ๕ คน เพื่อทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะกรรมการตามข้อ ๕ และเสนอผลการพิจารณาไปยังสำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง หรือ
ปลัดทบวงแล้วแต่กรณีเป็นประธานกรรมการ และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ตำ่ากว่าระดับ ๘ 
เป็นกรรมการ ให้ประธานแต่งตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นกรรมการและเลขานกุารและจะแต่งต้ังกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยก็ได้
 ข้อ ๘ ในการประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม
 ข้อ ๙ ให้หน่วยงานทีเ่สนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตามข้อ ๗ ส่งเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานตามแบบท้ายระเบียบ พร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการไปยัง 
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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
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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
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แบบ นร. ๑

แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
(เครื่องหมายตราครุฑหรือเครื่องหมายองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ)

ที่……………………..       ชื่อ (หนวยงานเจาของหนังสือ)

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (นาย , นาง , นางสาว) …………………………………………………..
ชือ่สกลุ ………………………………………………. บานเลขท่ี…………………หมูท่ี……………. ซอย ………………………………
ถนน ……………………………………….. ตาํบล/แขวง ………………………………………. อาํเภอ/เขต ……………………………
จังหวดั …………………………………………… อาชพี ……………………………………….. โทร. …………………………………….
ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนที่เปนผลงาน ดังนี้
 ๑. ตั้งแตวันที่ …… เดือน ……...…….. พ.ศ. ……… ถึงวันที่ ………… เดือน ……...……….. พ.ศ. ………
ไดกระทาํความดคีวามชอบ คอื …………………. (ระบเุหตหุรอืพฤตกิรรมทีไ่ดกระทาํ) ………………………………………..
 ๒. ตั้งแตวันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ. ……… ถึงวันที่ ………… เดือน …………….. พ.ศ. …………
ไดกระทาํความดคีวามชอบ คอื …………………. (ระบเุหตหุรอืพฤตกิรรมทีไ่ดกระทาํ) ………………………………………..

ฯลฯ

ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดของผลงานไวทายหนังสือรับรองแลว
  ขอรบัรองวา  รายงานแสดงผลงานดังกลาวขางตนถกูตองและไมเคยเสนอขอพระราชทาน
จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไปแลว

  ใหไว  ณ วันที่ …………  เดือน  …………..…… พ.ศ. …………….

ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตอง   (ลงชื่อ)…………………………………………………
                    (พิมพชื่อเต็ม)
              (ตําแหนง)
(ลงชื่อผูปฏิบัติงาน)…………………………………..   
              (พิมพชื่อเต็ม)     
วันที่ ……… เดือน …………… พ.ศ. …………    



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๖๕

แบบ นร.๒

แบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน
(เครื่องหมายตราครุฑหรือเครื่องหมายองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล)

ที่……………………..       ชื่อ (หนวยงานเจาของหนังสือหรือนิติบุคคล)

 หนงัสอืฉบับน้ีใหไวเพือ่รบัรองวา ในวนัท่ี …………….. เดอืน ……………………………….. พ.ศ……….……….
(นาย, นาง , นางสาว) ………………………………… ชือ่สกลุ …………………… บานเลขที ่…. หมูที ่….. ซอย …………….
ถนน ………………..………………… ตาํบล/แขวง ……………………..……………………อาํเภอ/เขต ………………………………
จงัหวดั ………………………………………. อาชพี …………………………………………... โทร ……….………………………………….
ไดบรจิาคทรพัยสนิใหแก ……………………………………………………….……….. ซ่ึงต้ังอยูหมูที ่……………ซอย .……… 
ถนน ………………………….…… ตาํบล/แขวง …………………………………….……… อาํเภอ/เขต ………………….……………
จังหวัด ……………………………………… โทร …….......………………  เปนมูลคาแหงทรัพยสินหรือจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น ……………………………………………… บาท (ตัวหนังสือ)     โดยมีรายการการบริจาค  ดังนี้
 ๑. ไดบรจิาค …………………………….…… มลูคาเปนเงนิ ……………………………………… บาท (ตวัหนงัสอื)
เพื่อ …………………………………………………………(วัตถุประสงค) ……………………………………………………………
 ๒. ไดบรจิาค …………………………….……… มลูคาเปนเงนิ …………………………………… บาท (ตวัหนงัสอื)
เพือ่ …………………………………………………………… (วตัถปุระสงค) ……………………………………………………………

ฯลฯ

 ขอรับรองวารายการแสดงการบริจาคทรัพยสินดังกลาวขางตนถูกตองและไมเคยเสนอขอ
พระราชทาน จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไปแลว

  ใหไว  ณ วันที่ …………  เดือน  …………..…… พ.ศ. …………….

   ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตอง   (ลงชื่อ)…………………………………………………
           (พิมพชื่อเต็ม)
(ลงชื่อผูปฏิบัติงาน)…………………………………..          (ตําแหนง)
                        (พิมพชื่อเต็ม)      
วันที่ ……… เดือน …………… พ.ศ. …………     
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(สําเนา)
ที่ นร ๐๒๑๗/ว ๒๗๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ทําเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘

เรื่อง     การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผู กระทําความดีความชอบอันเปนประโยชน
 แกประเทศ ศาสนา และประชาชน ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจําป

เรียน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๗/ ว ๒๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

  ตามที่ไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและรายการการบริจาค
ทรัพยสิน การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกล่ันกรองคุณสมบัติบุคคล และรายชื่อนิติบุคคล 
ที่สามารถออกหนังสือรับรองเสนอรายการที่บุคคลไดบริจาคทรัพยสินใหแกนิติบุคคลใหแกนิติบุคคลและ
รายชื่อนิติบุคคลท่ีสามารถออกหนังสือรับรองเสนอรายการที่บุคคลไดบริจาคทรัพยสินใหแกนิติบุคคล 
เพื่อใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 
ตามหลักเกณฑของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญ
ยิง่ดเิรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาเพือ่ทราบและถอืปฏบิตั ิโดยใหกระทรวง ทบวง กรม ทีจ่ะขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําความดีความชอบประจําป สงเรื่องพรอมเอกสารประกอบการเสนอขอ 
พระราชทานไปยงัสาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรกีอนวนัพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา ไมนอยกวา ๑๒๐ วนั 
คอืในวนัที ่๖ สงิหาคม ของป ดังรายละเอียดแจงแลว น้ัน

  เนือ่งจากคณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีส่รรเสรญิ
ยิง่ดเิรกคณุาภรณ ประจาํป ๒๕๓๘ ไดมมีตใินคราวประชมุเมือ่วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ กาํหนดแนวทาง
ในการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแก
ผูกระทาํความดคีวามชอบทีบ่รจิาคทรพัยสนิเพือ่การสาธารณประโยชน ดังนี้
  ๑. ทรัพยสินท่ีบริจาคตองมีหลักฐานรับรองแสดงรายการบริจาคที่ชัดเจนวาเปนทรัพยสิน
ของ ผูบรจิาคหรอืผูทีบ่รจิาคสามารถบรจิาคในนามของตนเองไดอยางแทจรงิ การบรจิาคในนามบริษัท หางราน ฯ 
ไมใหนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
  ๒. การบริจาคทรัพยสินอันเปนประโยชนแกศาสนา ตองแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา
ชัดเจนดวยวา สถานประกอบศาสนกิจที่ไดรับบริจาคไดนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนแกการศาสนา 
ในเชงิกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะอยางใดหรอืไม หากสถานประกอบศาสนกจิทีไ่ดรับบริจาคมไิดนาํไปใช 
ใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ มิใหนํารายการการบริจาคทรัพยนั้นมาใชประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
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  ๓. นอกจากนั้น โดยที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถือเปนเรื่องสําคัญ 
ซึง่คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณประจาํปทีผ่านมาไดพจิารณาเหน็วา 
เปนเรือ่งทีม่รีะยะเวลาดาํเนนิการลวงหนาไดโดยไมเรงดวน จึงขอใหกาํชบัหวัหนาสวนราชการตามทีก่าํหนด
ไวในพระราชกฤษฎกีา ฯ ใหมอีาํนาจลงนามในหนงัสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัยสนิเปนผูลงนาม 
ดวยตนเองโดยไมมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัด รวมทั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณระดับตาง ๆ ไดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป จักขอบคุณยิ่ง

    ขอแสดงความนับถือ

    วิษณุ  เครืองาม
    (นายวิษณุ เครืองาม)
    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
โทร ๒๘๑๐๔๐๐
โทรสาร ๒๘๒๘๒๒๔



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๗๑

(สําเนา)
ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๑๒๐๕ 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 

   ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงกระทรวง ทบวง กรม ใหถือปฏิบัติ 
ตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ 
พ.ศ.๒๕๓๘ และระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรวีาดวยแบบหนงัสอืรบัรองแสดงผลงานและแบบหนงัสอืรบัรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน และการแตงตั้งกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ
ของบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ พรอมทั้งไดกําหนดเวลาสงเรื่องและจํานวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณแลว นัน้

  เนือ่งจากระยะเวลาไดผานมาพอสมควรแลว สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดพจิารณาเหน็วาสมควร
ไดปรบัเปลีย่นขอกาํหนดการปฏบัิตแิละซกัซอมแนวทางการปฏบิตัใินเรือ่งดงักลาวบางประการเพือ่ใหเหมาะสม 
กบัสภาวการณในปจจบัุนดงันี้
  ๑. เนื่องจากปจจุ บันได มีส วนราชการและหนวยงานต าง ๆ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณให แก ผู กระทําความดีความชอบเพิ่มมมากขึ้นทุกป และลักษณะผลงาน
ความดีความชอบมีความหลากหลายและประเด็นซับซอนมากขึ้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงจําเปน
ตองใชเวลาในการตรวจสอบและบางกรณีตองขอขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เสนอขอพระราชทาน
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงไดปรับเปลี่ยนกําหนดเวลาสงเรื่องและจํานวนเอกสารประกอบ
การเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณประจําป ดังนี้
   ๑.๑ ใหหนวยงานท่ีประสงคจะเสนอขอพระราชทานสงเรื่องพรอมกับเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ของปที่เสนอขอพระราชทาน
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   ๑.๒ ใหจัดสงเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ดังนี้
     ๑.๒.๑ หนงัสอืรับรองแสดงผลงาน (นร.๑) และหนงัสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาค
ทรพัยสนิ (นร.๒) สงตนฉบบัอยางละ ๑ ชดุ
    ๑.๒.๒ บญัชแีสดงคณุสมบตัผิูกระทาํความดีความชอบ (นร.๓) บญัชีแสดงจาํนวนช้ันตรา
เครือ่งราชอสิรยิาภรณชัน้สายสะพาย และชัน้ตํา่กวาสายสะพาย (นร.๔ และ นร.๕) และบญัชีรายช่ือผูกระทาํ
ความดคีวามชอบทีไ่ดรบัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ (นร.๖) สงตนฉบบั อยางละ ๑ ชุด 
และสาํเนา ๑ ชดุ
  ๒. ในการปฏิบัติทีผานมา มีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณที่ไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว เชน การเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกชาวตางประเทศหรือผูวายชนม การขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลซึ่งมีผลงานรวมกันเปนหมูคณะโดยไมไดสรุปแยกผลงานของแตละบุคคล 
ใหชดัเจน ผูลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืรบัรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินมใิชเปนผูมอีาํนาจลงลายมอืชือ่
ตามกฎหมาย และกรณีการไมจัดสงหนังสือรับรองมูลคาทรัพยสินที่มิใชเงินเพ่ือประกอบการเสนอขอ
พระราชทาน รวมทั้งการดําเนินการเสนอขอพระราชทานในขั้นตอนตอ ๆ ไปมีความลาชา สํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรจีงึขอซกัซอมแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณมาอกีคร้ัง
ดังปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยนี้

  จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย
จะขอบคุณยิ่ง อนึ่ง หากมีกรณีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไมไดดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑของพระราชกฤษฎีกาฯ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ และขอกําหนดดังกลาวขางตน 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความจําเปนตองสงเรื่องคืนเพื่อพิจารณาดําเนินการในปตอไป ทั้งนี้ 
เพื่อใหการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และสามารถ
เสนอขอพระราชทานไดในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ของทุกป

      ขอแสดงความนับถือ
      
      อําพน กิตติอําพน
      (นายอําพน กิตติอําพน)
      เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๒๓ , ๔๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑ 
www.cabinet.thaigov.go.th
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แนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม
                                        

 ๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศและผู วายชนม 
หามเสนอขอพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา แตใหเสนอขอพระราชทาน
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. การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณใหแกผูบรจิาคทรพัยสนิเพือ่สาธารณประโยชน
   ๓.๑ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ สภากาชาดไทย และนิติบุคคลที่สํานัก
นายกรฐัมนตรปีระกาศกาํหนดในราชกจิจานเุบกษา ซึง่เปนหนวยงานทีร่บับรจิาคจดัทาํหนงัสอืรบัรองแสดง
รายการการบริจาคทรัพยสิน (นร.๒) โดยใหผูมีอํานาจตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.๒๕๓๘ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินดวยตนเอง
โดยไมมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน และมอบใหแกผูบริจาคทุกรายในทุกครั้งที่มีการบริจาค 
เพื่อรวบรวมไวประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
  ๓.๒ กรณีไมปรากฏหลักฐานเอกสารเพื่อใชประกอบจัดทําหนังสือรับรองแสดงรายการ
การบริจาคทรัพยสิน ใหสวนราชการหรือหนวยงานที่รับบริจาคตรวจสอบหลักฐานรวมทั้งสอบปากคํา
ผูมสีวนเกีย่วของและดาํเนนิการออกหนงัสอืรบัรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินใหแกผูบริจาคโดยเร็ว 
และใหสัง่กาํชบัเจาหนาทีผู่รับผิดชอบปฏิบตัิตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบยีบโดยเครงครดัเกี่ยวกบั
การออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน หากปรากฏขอเท็จจริงวา ไดมีการทุจริตเกิดข้ึน 
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ใหสวนราชการหรือหนวยงานดําเนินการทางวินัยหรือคดีอาญาแกเจาหนาที่ผูกระทําการทุจริตดังกลาว
ตอไป
  ๓.๓  กรณีการบรจิาคทรพัยสนิใหแกวดัและสถานประกอบศาสนกจิ ใหสงสาํเนาบญัชทีรพัยสนิ
ของวัดหรือสถานประกอบศาสนกิจเฉพาะหนาที่ปรากฏการรับบริจาคทรัพยสินและการใชจายทรัพยสิน
ของผู ขอพระราชทาน โดยใหเจาอาวาสหรือประธานแหงสถานประกอบศาสนกิจและผู รับผิดชอบ
ดานการเงิน ลงชื่อรับรองในสําเนาบัญชีทรัพยสินดังกลาว  
  ๓.๔ กรณีการบริจาคท่ีดิน ใหสงหนังสือรับรองมูลคาของที่ดินที่เจาพนักงานที่ดินรับรอง
ตามราคาประเมนิทนุทรพัยเพือ่เรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมในขณะทีร่บับรจิาค
  ๓.๕ กรณีการบริจาคทรัพยสินอื่นที่มิใชเงินหรือท่ีดิน ใหสงหนังสือรับรองมูลคาแหงทรัพยสิน
ทีบ่รจิาคโดยใหหนวยงานท่ีเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ หรอืนติบิคุคลทีร่บับรจิาคไดประเมนิ
และรับรองราคาทรัพยสินดังกลาวตามราคาตลาดในขณะที่รับบริจาค
  ๓.๖ กรณีมูลคาทรัพยสินท่ีบริจาคมีจํานวนตํ่ากวาวงเงินหรือมูลคาทรัพยสินที่กําหนดใหไดรับ 
การเสนอขอพระราชทานในชั้นตราท่ีสูงข้ึนตามบัญชีที่ ๑ ทายพระราชกฤษฎีกาฯ เพียงเล็กนอย ขอให
หนวยงานที่เสนอขอพระราชทานประสานสอบถามผูบริจาคดวยวา มีความประสงคจะขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันตราท่ีกําหนดใหเสนอขอพระราชทานไดตามมูลคาทรัพยสินที่มีการบริจาค 
หรือ จะรวบรวมไวเสนอขอพระราชทานชั้นตราที่สูงขึ้นเมื่อไดมีการบริจาคเพิ่มเติมในโอกาสตอไป
 ๔. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําผลงานหรือบริจาคทรัพยสิน
แก นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นจะตองเปนนิติบุคคลที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม เทานั้น
 ๕. การกระทําความดีความชอบใหแกหนวยงานตั้งแต ๒ หนวยงานขึ้นไป ใหหนวยงานที่ไดรับ
ประโยชนมากทีส่ดุเปนผูพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ โดยใหประสานกบัหนวยงานอืน่ 
ที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของดวย เพื่อมิใหเกิดการเสนอขอพระราชทานที่ซํ้าซอนกัน
 ๖. ใหตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของผูที่หนวยงานจะเสนอขอ
พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ เพือ่มใิหมกีารเสนอขอพระราชทานซ้ําชัน้ตราหรือต่ํากวาชัน้ตราทีไ่ดรับ
พระราชทานไปแลว
 ๗. ใหตรวจทานบัญชีคุณสมบัติผูกระทําความดีความชอบ (นร.๓) บัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณชัน้สายสะพาย หรอืชัน้ตํา่กวาสายสะพาย (นร.๔ หรือ นร.๕) และบญัชรีายชือ่ผูกระทํา
ความดคีวามชอบทีไ่ดรบัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ (นร.๖) ใหถกูตอง โดยเฉพาะอยางยิง่ 
คํานําหนาชื่อ ตัวสะกดของชื่อและชื่อสกุลของผูขอพระราชทาน เพ่ือไมตองดําเนินการแกไขในภายหลัง 
ซึง่นอกจากจะเปนการเพิม่ภาระงานของสวนราชการทีเ่กีย่วของแลวยงัเปนการสิน้เปลอืงงบประมาณในการ
ประกาศแกไขในราชกิจจานุเบกษา และกระทบตอสิทธิประโยชนของผูไดรับพระราชทานอีกดวย
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(สําเนา)
ที่ นร ๐๒๐๗/ว (ท) ๑๐๖๓๐ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ทําเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

              ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 

เรียน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อางถึง   หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗ / ว ๓๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐

  ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงกระทรวง ทบวง กรม ใหถือปฏิบัติ 
โดยเครงครัดเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือ
รับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน รวมทั้งกําหนดเวลาใหสวนราชการที่จะเสนอขอพระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณประจําป สงเรื่องการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณพรอมเอกสารประกอบการขอพระราชทานฯ ใหถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไมนอยกวา ๑๕๐ วัน คือกอนวันที่ ๘ กรกฎาคม ของทุกป 
ความละเอียดแจงแลว นั้น

  เนื่องจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได รับการร องเรียนจากผู บริจาคทรัพย สิน 
เพือ่สาธารณประโยชนบางรายวา หนวยงานท่ีรบับรจิาคทรพัยสนิบางแหงไมยนิยอมออกหนงัสอืรบัรองแสดง
รายการการบริจาคทรัพยสิน (แบบ นร.๒) ใหแกผูบริจาคทรัพยสิน เพ่ือนําไปใชประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยอางเหตุขัดของวา ไมปรากฏหลักฐานเอกสารตนฉบับหรือสําเนา
ใบรบัเงนิหรอืทรพัยสนิทีบ่รจิาคสาํหรบัใชเปนหลกัฐานเพ่ือออกหนงัสือรับรองตามแบบ นร.๒ หรือผูมอีาํนาจ
ลงลายมือชื่อในขณะท่ีมีการบริจาคทรัพยสินไดพนจากหนาที่หรือไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นแลว 
เปนตน นอกจากนี้ มีเจาหนาที่ผู รับผิดชอบของหนวยงานท่ีรับบริจาคบางคนเรียกรองเอาประโยชน
จากผูบริจาคทรัพยสินในการออกหนังสือรับรองฯ อันเปนเหตุใหผูบริจาคทรัพยสินซึ่งเดินทางไปติดตอ
ตองไดรบัความเดอืดรอนและมทีศันคตใินดานลบตอหนวยงานราชการ รวมทัง้ยงัทาํใหขาราชการ พนกังาน
หรอืเจาหนาทีข่องรฐัสวนมากทีต่ัง้ใจปฏบิตัหินาทีด่วยความซ่ือสัตยสุจริตตองไดรับผลกระทบอนัเนือ่งมาจาก
การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่ของรัฐบางรายที่ประพฤติไมสุจริตดังกลาวดวย ดังนั้น 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองตามแบบ นร.๒ 
ดังนี้
  ๑. ขอใหสวนราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืหนวยงานของรฐั สภากาชาดไทย และนติบิคุคลทีป่รากฏ
ช่ืออยูในรายชือ่ทีส่าํนกันายกรฐัมนตรปีระกาศกาํหนดในราชกจิจานเุบกษา ซ่ึงเปนหนวยงานทีไ่ดรับบริจาค
ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน จัดทําหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน โดยใหผูมีอํานาจ
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ลงลายมือช่ือในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินตามพระราชกฤษฎีกาว าด วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๘
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ 
เพือ่ประโยชนในการใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณตอไป และมอบใหแกผูบรจิาค
ทรัพยสิน เพื่อสาธารณประโยชนทุกรายในทุกครั้งที่มีการบริจาคทรัพยสิน
  ๒. กรณีมีเหตุขัดของเนื่องจากไมปรากฏหลักฐานเอกสารตนฉบับหรือสําเนาใบรับเงิน หรือ
ทรัพยสินที่บริจาคเพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดทําหนังสือรับรองตามแบบ นร.๒ อันเนื่องมาจาก 
การสญูหายหรอืไดมกีารทาํลายเอกสารตามระเบยีบของทางราชการหรอืหนวยงานแลว ใหสวนราชการหรอื
หนวยงานที่รับบริจาคตรวจสอบหลักฐานตนฉบับที่ได มอบใหแกผู บริจาควาเปนหลักฐานที่ออก 
โดยสวนราชการหรอืหนวยงานท่ีรบับรจิาคหรอืไม รวมทัง้สอบสวนปากคาํผูมสีวนเกีย่วของเพือ่ประกอบการ
พิจารณา หากปรากฏขอเท็จจริงวาผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดบริจาคทรัพยสินใหแก
สวนราชการหรือหนวยงานจริง ใหสวนราชการหรือหนวยงานดังกลาวดําเนินการออกหนังสือรับรอง
ตามแบบ นร.๒ ใหแกผูบรจิาคโดยเรว็ ทัง้นี ้ใหผูมอีาํนาจลงลายมอืชือ่ในหนงัสือดังกลาว การอางเหตุขดัของ
วามิไดเปนผูดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อตามกฎหมายในขณะที่มีการบริจาคยอมไมสามารถ
กระทําได เนื่องจากกฎหมายมิไดกําหนดใหผู มีอํานาจลงลายมือชื่อตองเปนผูดํารงตําแหนงในขณะที่
มีการบริจาคเทานั้น
  ๓. ขอใหสวนราชการสัง่กาํชบัใหเจาหนาทีผู่รับผิดชอบปฏบิติัตามหลักเกณฑของกฎหมายและ
ระเบียบโดยเครงครัด รวมทั้งใหผูบังคับบัญชาทุกระดับไดตรวจตราและสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่อมิใหเกิดกรณีเรียกรองเอกประโยชนจากผูบริจาคทรัพยสินในการออกหนังสือ
รับรองตามแบบ นร. ๒ หรือกรณีอื่นใด หากปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีกรณีทุจริตเกิดขึ้น ใหสวนราชการหรือ
หนวยงานดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง และดําเนินการทางวินัยหรือคดีอาญาแกเจาหนาที่ผูกระทําการ
ทุจริตดังกลาว ตามควรแกกรณีตอไป

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และโปรดแจงใหสวนราชการและหนวยงานในสังกดัใหความรวมมอื 
ถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง

    ขอแสดงความนับถือ

    วิษณุ  เครืองาม
    (นายวิษณุ  เครืองาม)
    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๒๓ , ๔๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๔๑๕



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๗๗

(สําเนา)
ที่ นร ๐๕๐๗/ ๑๓๕๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ทําเนียบรัฐบาล กทม ๑๐๓๐๐

              ๙ มีนาคม ๒๕๔๘

เรื่อง หารือการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อางถึง  ๑. หนงัสอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร ๐๕๐๗/ว ๖๕ ลงวนัที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๔๗
  ๒.หนงัสอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีสุ่ด ที ่นร ๐๕๐๗/ ๙๖ ลงวนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๔๘

  ตามที่ไดแจงวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค
ทรัพยสินอันเปนประโยชนแกศาสนา ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนท่ีสรรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ กรณทีีใ่หหวัหนาสาํนกังานวฒันธรรม
จงัหวดัเปน ผูลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืรบัรองฯ รวมกบันายอาํเภอแหงทองท่ีกรณบีริจาคทรัพยสินคร้ังละไมเกนิ
หาแสนบาทหรอืรวมกบัผูวาราชการจงัหวดัแหงทองทีก่รณบีรจิาคทรพัยสนิครัง้ละเกนิหาแสนบาท และใหผูแทน
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองฯ รวมกับผูอํานวยการเขต
แหงทองที่สําหรับการบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกินหาแสนบาทในเขตกรุงเทพมหานคร หากบริจาค
ครั้งละเกินหาแสนบาทขึ้นไปใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองฯ ความละเอียด
ตามหนังสือที่อางถึง ๑ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นวา ในเขตจังหวัดสมควรมอบหมายให
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองฯ แทนหัวหนาสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด และในเขตกรุงเทพมหานครเห็นควรมอบหมายใหผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติหรือผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูลงลายมือชื่อ ในหนังสือรับรองฯ 
แทนผูแทนกรมการศาสนา หรืออธิบดีกรมการศาสนา แลวแตกรณี เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและ
อํานวยประโยชนแกผูบริจาคทรัพยสินและการปฏิบัติราชการโดยรวม ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดขอความรวมมือมายังกระทรวงมหาดไทยไดสงผูแทนเพ่ือรวมประชุมปรึกษาหารือในการปรับปรุงแกไข
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ณ หองประชุมสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนั้น

  ขอเรียนวา ที่ประชุมผูแทนสวนราชการท่ีเกี่ยวของซ่ึงประกอบดวยผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรุงเทพมหานคร มีมติ
เห็นควรใหปรับปรุงแกไขมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.๒๕๓๘ ใหสอดคลองกับภารกิจและ
ความรบัผดิชอบของสวนราชการตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ โดยในชัน้นี้ 
สมควรใหหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริจาคทรัพยสินอันเปนประโยชนแกศาสนา



๗๘  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ใหแกสถานประกอบศาสนกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมาย เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน โดยอนุโลมถือปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ ไปพลางกอน ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาแลวเหน็วา เนือ่งจากผูแทนกระทรวงวฒันธรรมและสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 
ตางเห็นพองตองกันที่จะใหโอนงานการรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินหรือการลงลายมือชื่อ
ในหนงัสอืรบัรองฯ กรณบีรจิาคทรพัยสนิใหแกวดั โดยมอบใหผูอาํนวยการสาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั 
ผูแทนผูอาํนวยการสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิหรอืผูอาํนวยการสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองฯ แทนหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผูแทนกรมการศาสนา หรือ
อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แลวแตกรณี ดังนั้น ในชั้นนี้ จึงขอใหสวนราชการและหนวยงาน
ทีเ่ก่ียวของถอืปฏิบตัติามมาตรา ๑๗ โดยอนโุลม ในกรณทีีม่กีารบรจิาคทรพัยสนิ อนัเปนประโยชนแกศาสนา
ใหแกสถานประกอบศาสนกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมาย

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติตอไป

    ขอแสดงความนับถือ
    
    บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
    (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

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



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๗๙

(สําเนา)
ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๔๒๑๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ทําเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

                    ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง     ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 

เรียน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณา 
ผลงานเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณใหแกบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคล

    ๒.  ประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ี เรือ่ง หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการพจิารณาวา 
นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เพื่อขอ 
พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนท่ีสรรเสริญยิง่ดิเรกคณุาภรณ

    ๓.  แบบหนงัสอืรบัรองแสดงผลงาน (นร.๑)

  ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาวาดวยการการขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณอนัเปนท่ี สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติ
ใหการพิจารณาวาบุคคลใดมีบทบาทหรือสวนสําคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันใหนิติบุคคลกระทําการ
อยางใดอยางหนึง่อนัเปนประโยชนแกสาธารณะและบคุคลใดของคณะบคุคลซึง่จดักจิกรรมเปนการเฉพาะกจิและ 
มผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืดานอ่ืน ๆ เพือ่สาธารณประโยชน ซ่ึงบคุคลทีก่ระทาํผลงานแกนติิบคุคลนัน้
สามารถนําผลงานมาใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วธิกีารและเงือ่นไขทีส่าํนกันายกรฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา น้ัน

 บดันี ้ไดมปีระกาศสาํนกันายกรฐัมนตรตีามความในพระราชกฤษฎกีาดังกลาวรวม ๒ ฉบบั ดังน้ี
   ๑. ประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน
เพือ่พจิารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณใหแกบคุคล
ของนิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคล
  ๒. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการพิจารณาวา 
นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เพื่อขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ



๘๐  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

  ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แลว ทั้งนี้ แบบหนังสือรับรองแสดง
ผลงานกรณีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกนิติบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคล
ของคณะบุคคลตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีในขอ ๑ ใหใชตามแบบหนังสือรับรองผลงาน (นร.๑) 
โดยหากเปนกรณีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลของนิติบุคคลกําหนดเพิ่มเติม
ใหผูแทนนิติบุคคลรวมลงชื่อรับรอง และประทับตราของนิติบุคคลดวยตามแบบที่สงมาดวยนี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัดไดทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป

    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

                                                  

 โดยทีพ่ระราชกฤษฎกีาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีส่รรเสรญิยิง่ดิเรก 

คุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ 

อนัเปนทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ (๒) และ (๓) และวรรคสอง 

ไดกําหนดใหสํานักนายกรัฐมนตรีวางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาผลงานในฐานะบุคคล

ของนิติบุคคลซึ่งมีบทบาทหรือสวนสําคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันใหนิติบุคคลกระทําการอยางใด

อยางหนึ่งอันเปนประโยชนแกสาธารณะ และบุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเปนการเฉพาะ

และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือดานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึง่แกไขเพิม่เตมิ โดยพระราชกฤษฎกีา 

วาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน 

เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแกบุคคลของ

นิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคลไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ บุคคลของนิติบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่จะรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณตองเปนบุคคลผูซึ่งไดกระทําความดีความชอบโดยเปนผูมีบทบาทหรือสวนสําคัญ

ในการสนับสนุนหรอืผลกัดนัใหนติบิคุคลบรจิาคทรพัยสนิหรอืกระทาํการอยางใดอยางหนึง่อนัเปนประโยชน

แกสาธารณะ และหากมิใชเพราะบุคคลผู นั้นแลวการบริจาคทรัพยสินหรือการกระทําการดังกลาว

จะเปนไปไมได

 บุคคลตามวรรคหนึ่งตองไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีหรือดําเนินกิจการ 

ที่ผิดกฎหมาย

 ในกรณบุีคคลตามวรรคหนึง่ถกูกลาวหาวาหลบเลีย่งการชาํระภาษหีรอืดาํเนนิกจิการทีผ่ดิกฎหมาย 

สวนราชการหรอืหนวยงานทีเ่สนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณจะรอการพจิารณาขอพระราชทาน

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 

สวนราชการหรอืหนวยงานทีจ่ะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณจะรอการพิจารณาขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับบุคคลของนิติบุคคลนั้นไวกอนก็ได

 การบรจิาคทรพัยสนิตามขอ ๑ นติบิคุคลนัน้ตองไมไดรบัประโยชนตอบแทนในเชงิการคาการโฆษณา 

หรือการดําเนินการทางธุรกิจ

 ขอ ๔ ทรัพยสินที่นิติบุคคลบริจาคใหแกทางราชการ ถากฎหมายกําหนดใหผูบริจาคเปนผูรับภาระ

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการบริจาคตามกฎหมาย จะนําคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการบริจาคนั้น 

มาใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไมได

 ขอ ๕ ทรัพยสินที่นิติบุคคลบริจาคใหแกทางราชการและจะนํามาใชประกอบการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลของนิติบุคคลนั้น ตองเปนทรัพยสินที่เห็นไดวา สามารถ

นําไปใชประโยชนแกสาธารณะได หากทรัพยสินที่บริจาคไมกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะหรือเปนภาระ

แกทางราชการจะนํารายการการบริจาคดังกลาวมาใชประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณไมได

 ขอ ๖ การรับรองผลงานการกระทําความดีความชอบของบุคคลตามขอ ๑ และขอ ๒ ใหหัวหนา

สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของ

เปนผูรับรองผลงาน และใหบุคคลของนิติบุคคลที่ไดรับการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

และผูแทนนติบิคุคลทีม่อีาํนาจหนาทีล่งนามผกูพนันติบิคุคลรวมลงนามพรอมประทบัตราของนติบิคุคลหรอื

ใหบุคคลของคณะบุคคลท่ีไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณรวมลงนามดวย 

แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด



  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ๘๓

 ขอ ๗ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลของนิติบุคคลตามขอ ๑ 

ตองมีมติของที่ประชุมใหญหรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้น เห็นควรเสนอ

ขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณใหแกบุคคลดงักลาว ทัง้นี ้จะตองมหีนงัสอืรบัรองหรอืรายงานการประชมุ 

ของที่ประชุมใหญของนิติบุคคลหรือของคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้นประกอบการพิจารณาดวย

 ขอ ๘ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใดใหแกบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคล

ของคณะบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบตามหลักเกณฑในขอ ๑ หรือขอ ๒ ใหพิจารณาตามผลงาน

ของบคุคลนัน้ ๆ  ยกเวนกรณีเปนการบรจิาคทรพัยสนิของนติบิคุคลหรอืการบรจิาครายไดจากการจดักจิกรรม

ของคณะบุคคล ใหพิจารณาตามจํานวนเงินหรือมูลคาของทรัพยสินที่บริจาค โดยการเสนอขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณแตละชัน้ตราตองมรีายการบรจิาคทรพัยสนิไมต่ํากวาสามเทาของการบรจิาคทรพัยสนิ

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

                                           
 โดยทีม่าตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎกีาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ฉบับท่ี 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 เพิม่เตมิ โดยพระราชกฤษฎกีาวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณอนัเปนทีส่รรเสริญยิง่
ดิเรกคุณาภรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการพิจารณาวานิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน 
ตามมาตรา ๑๐ (๔) ไว ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ นิติบุคคลท่ีจะไดรับการพิจารณาวาเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ 
อันเปนสาธารณประโยชน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
 (๑) เปนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชนดานการศาสนา การศึกษา 
การสาธารณสุข การแพทย การพัฒนาชุมชนและสังคม การสังคมสงเคราะห ความมั่นคงของชาติ หรือ 
ดานอื่นอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
 (๒) เปนนติบุิคคลทีม่ผีลงานอนัเปนสาธารณประโยชนอยางกวางขวาง และเปนทีป่ระจกัษตอสงัคม
โดยทั่วไป เชน ไดรับรางวัลยกยองหรือการประกาศเกียรติคุณในฐานะองคการที่ปฏิบัติงานอันเปนสาธารณ
กุศลและสาธารณประโยชนจากหนวยงานของรัฐ
 (๓) เปนนติบิคุคลทีไ่ดรบัการประกาศกาํหนดจากกระทรวงการคลงัใหเปนองคการสถานสาธารณกศุล 
สถานพยาบาล และสถานศึกษา ที่ผูมีเงินไดมีสิทธิขอหักลดหยอนเงินบริจาคในการประเมินภาษีเงินได และ
ไดนําเงินรายไดไปใชจายเพื่อการอันเปนสาธารณประโยชนไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของรายไดในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมายอนหลัง ๓ ป
 (๔) ไมเปนนิติบุคคลของตางประเทศ
 (๕) ไมเปนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรหรือผลประโยชนทางการคา
 (๖) ไมเปนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการทางดานการเมือง
 ในกรณทีีเ่ปนนติบุิคคลทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้โดยเฉพาะ ใหไดรบัการยกเวนไมตองพจิารณาตาม (๓)
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 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)
 เมือ่สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดพจิารณากลัน่กรองผลงานและลกัษณะของนติิบคุคลแลวใหนาํ
เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา หากนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ใหสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อ
นิติบุคคลดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาตอไป

 ขอ ๓ ใหนิติบุคคลที่ไดรับการประกาศรายชื่อตามขอ ๒ สงรายงานการประชุมใหญงบดุลและบัญชี
รายไดรายจาย พรอมทัง้รายงานการดาํเนนิงานของกจิการทกุรอบปบญัชใีหหนวยงานทีเ่สนอเรือ่งตามขอ ๒ 
ภายใน ๑๕๐ วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบ
 ในกรณทีีผ่ลการตรวจสอบปรากฏวานติบิคุคลขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหามตามขอ ๑ หรอื
กรณนีิตบิคุคลไมปฏิบตัติามวรรคหนึง่ โดยไมมีเหตุผลอนัสมควร ใหหนวยงานที่เสนอเรือ่งตามขอ 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
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แบบ นร. ๑

แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
(เครื่องหมายตราครุฑหรือเครื่องหมายองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ)

ที่……………………..                      ชื่อ (หนวยงานเจาของหนังสือ)

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (นาย , นาง , นางสาว) …………………………………………………..
ชือ่สกลุ ………………………………………………. บานเลขท่ี…………………หมูท่ี……………. ซอย ………………………………
ถนน ……………………………………….. ตาํบล/แขวง ………………………………………. อาํเภอ/เขต ……………………………
จังหวดั …………………………………………… อาชพี ……………………………………….. โทร. …………………………………….
ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนที่เปนผลงาน ดังนี้
 ๑. ตั้งแตวันที่ …… เดือน ……...…….. พ.ศ. ……… ถึงวันที่ ………… เดือน ……...……….. พ.ศ. ………
ไดกระทาํความดคีวามชอบ คอื …………………. (ระบเุหตหุรอืพฤตกิรรมทีไ่ดกระทาํ) ………………………………………..
 ๒. ตั้งแตวันที่ …… เดือน ………….. พ.ศ. ……… ถึงวันที่ ………… เดือน …………….. พ.ศ. …………
ไดกระทาํความดคีวามชอบ คอื …………………. (ระบเุหตหุรอืพฤตกิรรมทีไ่ดกระทาํ) ………………………………………..

ฯลฯ

ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดของผลงานไวทายหนังสือรับรองแลว
  ขอรบัรองวา  รายงานแสดงผลงานดังกลาวขางตนถกูตองและไมเคยเสนอขอพระราชทาน
จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไปแลว

ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตอง ใหไว  ณ วันที่ ………เดือน  …………..…… พ.ศ. ….

(ลงชื่อ)………………………………………………… (ลงชื่อ)…………………………………………………
 (............พิมพชื่อเต็ม...............) (............พิมพชื่อเต็ม...............)
ผูแทนนติบิคุคล (ลงชือ่และประทบัตรานติบิคุคล) (ระบตุาํแหนงผูมอีาํนาจหนาทีร่บัรองผลงาน
 วันที่ ...........เดือน ...........พ.ศ. ......... ตามพระราชกฤษฎีกา)   
(ลงชื่อ)…………………………………………………
 (............พิมพชื่อเต็ม...............)     
 วันที่ ...........เดือน ...........พ.ศ. .........

(หมายเหตุ  ใหระบุพฤติกรรมใหชัดเจนวาไดกระทําหรือดําเนินการอยางไร และทําใหเกิดการบริจาคหรือ
ประโยชนแกสาธารณะอยางไร   
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 (สําเนา)
ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๓๓๕๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ทําเนียบรัฐบาล กทม ๑๐๓๐๐

                           ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การประกาศรายชือ่นติบุิคคลตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ 

  อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายชื่อนิติบุคคลฯ จํานวน ๔๐ แหง

  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดชื่อนิตบุคคลใหเปนนิติบุคคลที่สวนราชการ
จะมีหนังสือรับรองผลงานของผูกระทําความดีความชอบตอนิติบุคคล และเปนนิติบุคคลที่ดําเนินการ
ออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินใหแกบุคคลที่บริจาคทรัพยสินใหแกนิติบุคคล
(ตามแบบหนังสือรับรองที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด) เพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามพระราชกฤษฎีกาวาด วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
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
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รายชื่อนิติบุคคลที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม

ลำาดับ
ที่

ชื่อนิติบุคคล ประกาศราชกิจจานุเบกษา

๑ มูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๙๔ ง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

๒ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ”

๓ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ 

”

๔ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ”

๕ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ”

๖ มูลนิธิช่วยคนปญญาอ่อนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

”

๗ มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด 
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร 

”

๘ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ 
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

”

๙ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ”

๑๐ มูลนิธิราชสุดา ”

๑๑ มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง ”

๑๒ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ”

๑๓ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑

๑๔ มูลนิธิอานันทมหิดล ”

๑๕ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ”

๑๖ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ”

๑๗ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ”

๑๘ ศิริราชมูลนิธิ ”
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ลำาดับ
ที่

ชื่อนิติบุคคล ประกาศราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ”

๒๑ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ”

๒๒ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๖ ง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒

 ๒๓ มูลนิธิโรงพยาบาลตำารวจ เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๓๓ ง 
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓ 

๒๔ มูลนิธิรามาธิบดี เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๒๕ ง 
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 

๒๕ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ”

๒๖ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๖๔ ง
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖

๒๗ มูลนิธิขาเทียม ” 

๒๘ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

”

๒๙ มูลนิธิพระดาบส ” 

๓๐ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ”

๓๑ มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 

๓๒ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๔๐ ง 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ 

๓๓ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๘๐ ง 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

๓๔ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก 

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง 
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

๓๕ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอเจ้าฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๔๑ ง 
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

๓๖ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง 
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

๓๗ มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ 



๙๐  คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ลำาดับ
ที่

ชื่อนิติบุคคล ประกาศราชกิจจานุเบกษา

๓๘ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

๓๙ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๗๓ ง 
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

๔๐ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี 

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๒ ง 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
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-ตัวอย่าง-

 

คำาสั่งจังหวัด ..........
ที่ .... / ....

 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                  อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำาปี ....

..........................................
  อาศัยอำานาจตามความในม าตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นท่ีสรรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ และข้อ ๖ แห่งระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรี 
ว่าด้วยแบบหนงัสอืรบัรองแสดงผลงานและแบบหนงัสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิ และการแต่งตัง้ 
คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ จงึแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาการ
เสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์ ประจำาปี ....  ดงัต่อไปนี้
  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....   กรรมการและเลขานกุาร          
  ๑๒) หัวหน้ากลุ่มงานอำานวยการ  สำานักงานจังหวัด….           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำานาจหน้าท่ีพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ 
ความประพฤติ การกระทำาความดีความชอบและความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ของราชการส่วนภูมิภาคและ
ราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ประจำาปี .... ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          สั่ง  ณ  วันที่                       พ.ศ. ....

                                 ผู้ว่าราชการจังหวัด..... 
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คณะทำางาน

ที่ปรึกษา

  นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

  นายแก่นเพชร ช่วงรังษี   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

 นายสยาม ศิริมงคล  ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.

     

คณะทำางาน

 นายอนุรัตน์ ธรรมประจำาจิต  หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

นางสาวนภพร  เกษรพันธุ์  นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ

นางสาวจันทิรา เพชรรักษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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