
 
สรุปข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรพิจำรณำกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ 
 

จากข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 

กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับกำรเสนอชื่อ  

1.  มีความประพฤติดี 
2. ไม่เคยต้องโทษจ าคุณโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3. ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมาย เว้นแต่เป็นการต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับ

พระราชทานในชั้นสูงขึ้น 
  กำรกระท ำควำมดีควำมชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศำสนำ และประชำชน  
      แบ่งได้เป็น  2 ประเภท 

1. ผลงำน  
มีลักษณะ  
• เป็นผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือ 
•  เป็นการกระท าที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพ่ือปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
หรือประเทศ 
เงื่อนไข  
• เป็นผลงานของตนเองและไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ตามกฎหมาย
มาแล้ว (ถ้าท าเป็นหมู่ต้องแยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน) 
• ผลงานในฐานะบุคคลของนิติบุคคลต้องเป็นผลงานที่กระท าอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
• ผลงานในฐานะบุคคลของคณะบุคคล ต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทนทาง 

            เศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอื่น ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
• ผลงานที่กระท าให้แก่สหกรณ์ และมวีัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
หมำยเหตุ  ผลงานของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ต้องเป็นผู้ 
ที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ 
ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทั่วไป ที่ชัดเจน ส่งผลในด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
และเป็นผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ 

 
 
 
 
 
 
 

ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองหรือส่วนรำชกำรที่ฐำนะเทียบกองส ำหรับส่วนรำชกำร  
ของหน่วยงำนทีไ่ด้รับประโยชน์หรือเกีย่วข้องเป็นผู้รับรองผลงำน โดยต้องระบุผลงำน กำรปฏิบัติงำน และ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในหน้ำทีต่่ำง ๆ  
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 •  ให้เสนอขอพระรำชทำน  ให้แก่ 
  ผู้ไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ มาแล้วในกรณีปกต ิให้เริ่มเสนอขอพระราชทานชั้นที่ 7 
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตามล าดับเมื่อกระท าความดี
ความชอบเพ่ิมข้ึนจนถึงข้ันที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี  
  ผู้เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ มาแล้วในกรณีปกติ ให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่ง
ชั้นตามล าดับ โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นไม่น้อยกว่าห้าปี  

2. บริจำคทรัพย์สินเพื่อสำธำรณประโยชน์  
มีลักษณะ  

  •  บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพ่ือการศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข 
การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรือความม่ันคงของชาติ และ 
  •  ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นของผู้บริจาคหรือมีสิทธิบริจาคในนามของตน 
  เงื่อนไข  

•  ทรัพยส์ินที่บริจาคต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับพระราชทาน       
เครื่องราชอิสริยภรณ์ตามกฎหมายมาแล้ว  
  •  การบริจาคทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องท าและให้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 •  การบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ร่วมบริจาคหลายคน ให้แสดงรายละเอียดด้วยว่าแต่ละคนบริจาคเป็น
มูลค่าเท่าใด กรณีมิได้แสดงรายละเอียดไว้ให้ถือว่าบริจาคเป็นมูลค่าเท่า ๆ กัน 
  •  ถ้าบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามรายชื่อที่ส านักนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  •  การบริจาคทรัพย์สินที่มิใช่เงิน ต้องมีหนังสือรับรองมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่บริจาคจากส่วนราชการ
ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ หรือนิติบุคคลที่รับบริจาค หากเป็นที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออก
หนังสือรับรองมูลค่าของที่ดินนั้น 
  •  ทรัพย์สินที่บริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

กำรกระท ำควำมดีควำมชอบโดยกำรบริจำคทรัพย์สินเพื่อสำธำรณประโยชน์ ต้องมีหนังสือรับรอง 
แสดงรำยกำรกำรบริจำคทรัพย์สินจำกหน่วยงำนที่รับบริจำค 

โดยมีผู้ลงลำยมือชื่อตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

หน่วยงำน ส่วนงำน มูลค่ำทรัพย์สิน/ครั้ง ผู้ลงลำยมือชื่อรับรอง 
1.  ส่วนราชการ 1. ส่วนกลาง 

 
 

 
 
 

อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
กรมหรือนิติบุคคล 

 2. ส่วนภูมิภาค 
 

ไม่เกิน 500,000 บาท 
 

หัวหน้าส่วนประจ าอ าเภอและ
นายอ าเภอในท้องที่ที่มีการ
บริจาค 

  เกิน 500,000 บาท 
ขึ้นไป 
 

หัวหน้าส่วนประจ าจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่มี
การบริจาค 
 

 3. ส่วนท้องถิ่น ไม่เกิน 500,000 บาท 
 

ปลัด อบจ., ปลัดเทศบาล,  
ปลัด อบต., ปลัดเมืองพัทยา 
หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายจัดตั้ง  
แล้วแต่กรณี ในท้องที่ที่มีการ
บริจาค 

  เกิน 500,000 บาท 
ขึ้นไป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่มี
การบริจาค กรณีบริจาคให้แก่ 
อบต.ให้ นายอ าเภอในท้องที่ที่มี
การบริจาค 
 

 กรุงเทพมหานคร  ปลัดกรุงเทพมหานคร 
2.  รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
     มหาชน หรือ   
     หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ หรือผู้
ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเทียบเท่า 

3.  หน่วยงานอิสระตาม 
     รัฐธรรมนูญ 

  เลขาธิการ, ผู้ว่าการ หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และ 
มีฐานะเทียบเท่า 
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หน่วยงำน ส่วนงำน มูลค่ำทรัพย์สิน/ครั้ง ผู้ลงลำยมือชื่อรับรอง 
4.  สถาบันอุดมศึกษา 
     ของรัฐที่เป็นนิติ  
     บุคคล 

  อธิการบดี 

5.  สภากาชาดไทย   เลขาธิการสภากาชาดไทย 
6.  นิติบุคคลที่ส านัก 
     นายกรัฐมนตรี 
     ประกาศก าหนดใน 
     ราชกิจจานุเบกษา 

  ผู้แทนของนิติบุคคลนั้น 

 
กำรกระท ำควำมดีควำมชอบโดยกำรบริจำคทรัพย์สินเพื่อสำธำรณประโยชน์ ที่ไม่ได้กระท ำให้แก่

หน่วยงำนข้ำงต้น ต้องมีหนังสือรับรองแสดงรำยกำรกำรบริจำคทรัพย์สิน 
ที่มีผู้ลงลำยมือชื่อตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 
ผู้รับ มูลค่ำทรัพย์สิน/ครั้ง ผู้ลงลำยมือชื่อรับรอง 

1.  เขตจังหวัด ไม่เกิน 500,000 บาท หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอที่
เกี่ยวข้องมากที่สุด และนายอ าเภอใน
ท้องที่ที่มีการบริจาค 

 เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดที่
เกี่ยวข้องมากที่สุด และผู้ว่าราชการ
จังหวัดในท้องที่ที่มีการบริจาค 

2.  เขตกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน 500,000 บาท ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องมากที่สุด 
และผู้อ านวยการเขตในท้องที่ที่มีการ
บริจาค 

 เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป อธิบดีหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ   
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมที่เก่ียวข้อง
มากที่สุด 

3.  ในต่างประเทศ  เอกอัครราชทูตหรือกงสุลไทย 
 
     
 
 
 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำของทรัพย์สินที่บริจำคให้ค ำนวณตำมหลักเกณฑ์  (มาตรา 20) ดังนี้ 

-  กรณีที่หน่วยงำนมำกกว่ำหน่ึงหน่วยงำนเป็นผู้รับบริจำคร่วมกนั ให้ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือทีข้่องแล้วแต่กรณ ี 
   ลงลำยมือช่ือในหนังสือรับรองแสดงรำยกำรกำรบริจำคทรัพย์สินร่วมกัน  

- หน่วยงำนทีไ่ด้รับบริจำคทรัพย์สินมีหน้ำทีพ่จิำรณำออกหนังสือรับรองแสดงรำยกำรกำรบริจำคทรัพย์สิน 

   ให้แก่ผู้บริจำคทุกคร้ังทีม่ีกำรบริจำค  
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ทรัพย์สินที่บริจำค ตำมรำคำ/ค ำนวณเป็น 
1.  ที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินรับรองตามราคาประเมินทุนทรัพย์ 

เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในขณะที่รับบริจาค 

2.  เงินตราต่างประเทศ เงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา และ
สถานที่ทีร่ับบริจาค 

3.  ทรัพย์สินอื่น ราคาตลาดของทรัพย์สินในขณะที่รับบริจาค 
 
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบบริจาคทรัพย์สิน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามจ านวนมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีที่ 1   
 รายการและจ านวนเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด  
 

บัญชีที่ 1 
บัญชีแสดงจ ำนวนมูลค่ำของทรัพย์สินที่เสนอขอพระรำชทำน 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 

ล ำดับ มูลค่ำของทรัพย์สิน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ที่เสนอขอพระรำชทำน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

100,000 บาท ขึ้นไป 
200,000 บาท ขึ้นไป 
500,000 บาท ขึ้นไป 

1,500,000 บาท ขึ้นไป 
6,000,000 บาท ขึ้นไป 

14,000,000 บาท ขึ้นไป 
30,000,000 บาท ขึ้นไป 

 

ร.ง.ภ. (ชั้นที่  7  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์) 
ร.พ.ภ. (ชั้นที่  6   เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์) 
บ.ภ. (ชั้นที่  5  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) 
จ.ภ. (ชั้นที่  4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ) 
ต.ภ. (ชั้นที่  3  ตติยดิเรกคุณาภรณ์)   
ท.ภ. (ชั้นที่  2  ทุติยดิเรกคุณาภรณ์)   
ป.ภ. (ชั้นที่  1  ปฐมดิเรกคุณาภรณ์) 

 
หมายเหตุ    ชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานขึ้นกับจ านวนมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาค 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_direk07.htm
http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_direk06.htm
http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_direk05.htm
http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_direk04.htm
http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_direk03.htm
http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_direk02.htm
http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_direk01.htm

