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พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

อันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ การพิจารณาการกระทําความดีความชอบตามมาตรา  ๘  (๑)  ใหอยูภายใตเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) เปนผลงานของตนเองและไมเคยใชเสนอขอพระราชทานจนไดรับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลว  ถาเปนผลงานที่ทํารวมกันเปนหมูคณะ
จะตองสรุปแยกผลงานของแตละบุคคลใหชัดเจน  เพื่อใหสามารถพิจารณาเปนรายบุคคลตามความเหมาะสมได 

(๒) เปนผลงานในฐานะบุคคลของนิติบุคคลซ่ึงมีบทบาทหรือสวนสําคัญในการสนับสนุน
หรือผลักดันใหนิติบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนประโยชนแกสาธารณะ 

(๓) เปนผลงานในฐานะบุคคลของคณะบุคคลซ่ึงจัดกิจกรรมเปนการเฉพาะกิจและ 
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือดานอื่น  ๆ  เพื่อสาธารณประโยชน 

(๔) ถาเปนผลงานที่กระทําใหแกนิติบุคคล  นิติบุคคลนั้นตองมีวัตถุประสงคในการประกอบ
กิจการอันเปนสาธารณประโยชน  

การพิจารณาวาบุคคลใดมีบทบาทหรือสวนสําคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันใหนิติบุคคล
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนประโยชนแกสาธารณะ  ตามวรรคหนึ่ง  (๒)  การพิจารณาวา 
บุคคลใดของคณะบุคคลซ่ึงจัดกิจกรรมเปนการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือ
ดานอื่น  ๆ  เพื่อสาธารณประโยชน ตามวรรคหนึ่ง  (๓)  และการพิจารณาวานิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค
ในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน  ตามวรรคหนึ่ง  (๔)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๔)  เปนหนวยงานของรัฐ  ผลงานที่ใชเสนอขอพระราชทาน 
ตองไมเปนผลงานตามปกติที่ผูนั้นตองกระทําในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐดังกลาว 

มาตรา  ๑๑ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา  ๘  (๑)  ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกองหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกองสําหรับสวนราชการ  หรือผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
หัวหนาฝายสําหรับรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
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ผูอํานวยการกองสําหรับสภากาชาดไทยหรือหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  แลวแตกรณี  ของหนวยงาน
ที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของเปนผูรับรองผลงาน  โดยตองระบุผลงาน  การปฏิบัติงาน  และระยะเวลา
การปฏิบัติงานในหนาที่ตาง  ๆ  ดวย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๖  การกระทําความดีความชอบตามมาตรา  ๘  (๒)   
ตองมีหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินจากหนวยงานที่รับบริจาคโดยมีผูลงลายมือชื่อ
ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนสวนราชการ 
 (ก) ราชการสวนกลาง  ใหอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ

เปนกรมหรือนิติบุคคลลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 
 (ข) ราชการสวนภูมิภาค 
   ๑) การบริจาคทรัพยสินคร้ังละไมเกินหาแสนบาท   ใหหัวหนาสวนราชการ 

ประจําอําเภอและนายอําเภอแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 
   ๒) การบริจาคทรัพยสินคร้ังละเกินหาแสนบาท  ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด

และผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 
 (ค) ราชการสวนทองถิ่น 
   ๑) การบริจาคทรัพยสินคร้ังละไมเกินหาแสนบาท  ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  

ปลัดเทศบาล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดเมืองพัทยา  หรือผูบังคับบัญชาสูงสุดในฝายประจํา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  แลวแตกรณี แหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง 

   ๒) การบริจาคทรัพยสินคร้ังละเกินหาแสนบาท  ใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่
ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง  เวนแตการบริจาคใหแกองคการบริหารสวนตําบล   
ใหนายอําเภอแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 
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   ๓) การบริจาคทรัพยสินใหแกกรุงเทพมหานคร  ใหปลัดกรุงเทพมหานคร   
ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

(๒) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
ใหผูวาการ  ผูอํานวยการ  หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทาผูวาการหรือ
ผูอํานวยการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

(๓) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ใหเลขาธิการ  ผูวาการ  
หรือผูดํารงตําแหนงที่ เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทาเลขาธิการหรือผูวาการลงลายมือชื่อ 
ในหนังสือรับรอง 

(๔) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล  ใหอธิการบดี
ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง  

(๕) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนสภากาชาดไทย  ใหเลขาธิการสภากาชาดไทยลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง 

(๖) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนนิติบุคคลที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา  ใหผูแทนของนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

มาตรา ๑๖ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา  ๘  (๒)  อันเปนประโยชนแกศาสนา  
ตองเปนการบริจาคทรัพยสินใหแกสถานประกอบศาสนกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยถูกตองตามกฎหมาย  และ 
ตองมีหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินที่มีผูลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 
ในมาตรา  ๑๗” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๙/๑  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

“มาตรา  ๑๙/๑  ใหหนวยงานที่ไดรับบริจาคทรัพยสินตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  
มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  มีหนาที่พิจารณาออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน
ใหแกผูบริจาคในทุกคร้ังที่มีการบริจาค 

ในกรณีเปนการบริจาคในอดีตและไมปรากฏหลักฐานเอกสารตนฉบับหรือสําเนาใบรับเงิน  
ใหหนวยงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ไดมอบใหแกผูบริจาค  รวมทั้งสอบปากคําผูมีสวนเกี่ยวของ
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เพื่อประกอบการพิจารณา หากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนบุคคลผูบริจาคทรัพยสิน  และรายการการบริจาค
ถูกตอง  ใหหนวยงานดําเนินการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินใหโดยเร็ว” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๓  การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําความดี
ความชอบตามมาตรา ๘ ใหหนวยงานดังตอไปนี้เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

(๑) การกระทําความดีความชอบใหแกราชการสวนกลาง  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
กรุงเทพมหานคร  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล  หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  ใหหนวยงานนั้นเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

(๒) การกระทําความดีความชอบใหแกราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่นใด   
ใหจังหวัดที่ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่นนั้นต้ังอยูเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน  

(๓) การกระทําความดีความชอบใหแกสภากาชาดไทย  ใหสภากาชาดไทยเปนผูพิจารณา
เสนอขอพระราชทาน 

(๔) การกระทําความดีความชอบใหแกนิติบุคคลที่ปรากฏชื่ออยูในรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ใหสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดในประกาศดวยวาใหหนวยงานใด
เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

หากเปนการกระทําความดีความชอบใหแกหนวยงานต้ังแตสองหนวยงานขึ้นไป  ใหหนวยงาน
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ที่ไดรับประโยชนมากที่สุดสําหรับกรณีการกระทําความดีความชอบ 
ตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือที่ไดรับบริจาคมากที่สุดสําหรับกรณีการกระทําความดีความชอบตามมาตรา  ๘  (๒)  
แลวแตกรณี  เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๕  ใหหนวยงานที่เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา  ๒๓  สงผล 
การพิจารณาไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวงเจาสังกัดเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๒๖  ตอไป 
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สําหรับกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมหรือนิติบุคคล  ซ่ึงไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  กรุงเทพมหานคร  และ
สภากาชาดไทย  ใหสงผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยไมตองดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๒๖” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๙  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๙  ใหคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
มีอํ านาจหน าที่ ในการพิ จ ารณา เสนอรายชื่ อบุคคลที่พึ งได รับก าร เสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) พิจารณาชั้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณเพื่อเสนอขอพระราชทานในกรณีพิเศษที่มิไดกําหนดไว
ในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 

(๒) พิจารณายกเวนชั้นเร่ิมตนและการเวนระยะเวลาแตละชั้นในการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

(๓) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อกลั่นกรอง  ตรวจสอบ  หรือดําเนินการอื่น
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
มีอํานาจเสนอชื่อบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได  ทั้งนี้  มิให 
นํามาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  มาใชบังคับ” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๑  ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนอันไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคล
ที่พึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้
โดยตรงตอนายกรัฐมนตรี 

กรณีมีเหตุพิเศษ  ซ่ึงไมอาจวินิจฉัยไดวาการกระทําความดีความชอบซ่ึงไดกระทําข้ึน 
เปนหนาที่ของหนวยงานใดเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน  อันอาจเปนเหตุใหการเสนอขอ
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พระราชทานลาชาไมทันการ  หรือกรณีมีเหตุจําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนของราชการ  สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอนายกรัฐมนตรี 

เมื่อนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป  และเมื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลา  ฯ  แลว  ใหประกาศรายชื่อผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๓  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกนักกีฬา  บุคลากรโรงเรียน
เอกชน   บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   หรือผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลหรือการยกยอง 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  นอกจากตองเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว 
ในพระราชกฤษฎีกานี้แลว  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวในบัญชีที่  ๓  บัญชีที่  ๔  
บัญชีที่  ๕  หรือบัญชีที่  ๖  ทายพระราชกฤษฎีกานี้ดวย  แลวแตกรณี 

มาตรา  ๓๔  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูวายชนมจะกระทําได
เฉพาะกรณีที่ผูวายชนมไดเคยกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ  ศาสนา  และ
ประชาชน  เปนอยางย่ิง 

ใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  หรือนิติบุคคล  
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือกรุงเทพมหานคร  ที่ไดรับประโยชนหรือที่เกี่ยวของมากที่สุด 
จากการกระทําความดีความชอบของผูวายชนมตามวรรคหนึ่ง  เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

ในกรณีที่ผูวายชนมไดกระทําความดีความชอบตามวรรคหนึ่งใหแกสภากาชาดไทย   
ใหสภากาชาดไทยเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

ใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  หรือนิติบุคคล  
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  กรุงเทพมหานคร  หรือสภากาชาดไทยที่เปนผูพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสงเอกสารและหลักฐานไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรี  เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ดําเนินการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป  และ 
เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แลว  ใหประกาศรายชื่อผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามมาตรานี้  มิใหนํามาตรา  ๗  มาตรา  ๒๓  
มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๓๐  มาใชบังคับ” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกบัญชีที่  ๖  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก 
ผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลหรือการยกยองระดับชาติ   ทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และใหใช 
บัญชีที่  ๖  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลหรือ 
การยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ทายพระราชกฤษฎีกานี้แทน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



 
บัญชีที่  ๖ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก 
ผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลหรือการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ที่เสนอขอพระราชทาน
สําหรับผูซ่ึงไมเคยไดรับ

พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

เง่ือนไขการเสนอขอ 
พระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้น
สูงข้ึน 

  หมายเหตุ 

๑ 
 
 

นักวิจัยดีเดนแหงชาติตาม
ประกาศสํานักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 

จ.ภ. ลําดับ  ๑ - ๓  หากไดรับ
พระราชทานชั้น  จ.ภ. 
มาแลว  ใหเสนอขอ 
พระราชทานชั้น  ต.ภ.  
และหากไดรับพระราชทาน 

 

๒ นักวิทยาศาสตรดีเดนตามประกาศ
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ
ไทย 
 

จ.ภ. ชั้น  ต.ภ.  มาแลว  ใหเสนอขอ
พระราชทานชั้น  ท.ภ. 
 

 

๓ ศิลปนแหงชาติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ 
 

จ.ภ.   

๔ ผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัล
หรือการยกยองระดับชาติ
นอกจากลําดับ ๑ - ๓  ตามที่ 
คณะกรรมการกําหนด 
 

ร.ง.ภ. ลําดับ  ๔ - ๕  หากได 
รับพระราชทานชั้น  
ร.ง.ภ.  มาแลว  ใหเสนอ 
ขอพระราชทานชั้น  
ร.ท.ภ.  และหากไดรับ 

 

๕ ผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัล
หรือการยกยองระดับนานาชาติ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

ร.ง.ภ. พระราชทานชั้น  ร.ท.ภ.  
มาแลว  ใหเสนอขอ 
พระราชทานชั้น  บ.ภ. 

 

๖ ผูชนะการประกวดหรือการ
แขงขันตาง ๆ  ในระดับ
นานาชาติตามที่ 
คณะกรรมการกําหนด  
ผูชนะที่  ๑ 
ผูชนะที่  ๒ 
ผูชนะที่  ๓ 

 
 
 
 

บ.ภ. 
ร.ท.ภ. 
ร.ง.ภ. 

 ลําดับ  ๖  
ยกเวน 
นักกีฬา 
ตาม 
บัญชีที่  ๓ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางประการของพระราชกฤษฎีกา  วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  เกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  ตลอดจน
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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