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                         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
                         โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 
                         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิ โดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๕ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคณุาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให
ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
                         มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคณุาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘" 
                         มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                         มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี ้
                                        "เครื่องราชอิสริยาภรณ" หมายความวา เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 
                         มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตร ีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้และใหมีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
                         ระเบียบและประกาศนัน้เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด ๑ 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

                    

                         มาตรา ๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันใดแกผูกระทําความดคีวามชอบอันเปน
ประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ 
                         มาตรา ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหเร่ิมตนจากชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
และใหเสนอขอพระราชทานในชัน้สูงขึน้หนึ่งชั้นตามลําดบัจนถึงชั้นที ่๑ ปฐมดิเรกคณุาภรณ เวนแตไดกําหนดไวเปนอยางอืน่
ในพระราชกฤษฎกีานี ้ 
                        มาตรา ๗ บุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะตองมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
                                        (๑) มีความประพฤติดี 
                                        (๒) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                                        (๓) ไมเคยถูกเรยีกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่นเวนแตเปนการตอง
สงคืนเนื่องจากไดรับพระราชทานในชัน้ทีสู่งขึ้น 
                         มาตรา ๘ การกระทําความดีความชอบทีม่ีผลงานอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน จําแนก
ออกไดเปนสองประเภท ดงันี้ 
                                        (๑) การกระทําความดีความชอบที่มีผลงานอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน 
                                        (๒) การกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสินเพือ่สาธารณประโยชน 
                         มาตรา ๙ การกระทําความดคีวามชอบที่มผีลงานอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชนตาม
มาตรา ๘ (๑) ตองมีลักษณะ ดังนี ้
                                        (๑) มีความดีเดนหรือเปนแบบอยางอันควรแกการสรรเสริญ หรือ 
                                        (๒) เปนการกระทาํที่ฝาอันตรายหรือเส่ียงภยัเพื่อปกปองชีวติหรือทรัพยสินอันเปนประโยชนตอ
สังคมหรือประเทศ 
                         มาตรา ๑๐ การพิจารณาการกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ใหอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี ้
                                         (๑) เปนผลงานของตนเองและไมเคยใชเสนอขอพระราชทานจนไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนีห้รือกฎหมายอืน่แลว ถาเปนผลงานที่ทํารวมกนัเปนหมูคณะจะตองสรุปแยกผลงานของ
แตละบุคคลใหชัดเจน เพื่อใหสามารถพิจารณาเปนรายบคุคลตามความเหมาะสมได 
                                          (๒) ถาเปนผลงานที่กระทําใหแกนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมีวัตถุประสงคในการประกอบกจิการ
อันเปนสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                         ในกรณีที่นิตบิุคคลตามวรรคหนึ่ง (๒) เปนหนวย งานของรัฐ ผลงานที่ใชเสนอขอพระราชทานตองไมเปน
ผลงานตามปกติที่ผูนั้นตองกระทําในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐดังกลาว 
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                          มาตรา ๑๑ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ใหหวัหนาสวนราชการผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ ๘ หรือผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหวัหนาฝายสําหรบัรัฐวิสาหกจิหรือหนวยงานของรัฐ หรือผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกองสําหรับสภากาชาดไทย แลวแตกรณีของหนวยงานทีไ่ดรับประโยชนหรือเกีย่วของเปนผูรับรองผลงานโดย
ตองระบุผลงาน การปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ หากมีการแตงตั้งใหมกีารปฏิบัติงานดังกลาวดวย 
                         มาตรา ๑๒ การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) 
ซ่ึงไมเคยไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมาแลว ในกรณีปกติใหเสนอขอพระราชทานชัน้ที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคณุา
ภรณ และใหเสนอขอพระราชทานใหช้ันสูงขั้นหนึ่งชั้นตามลําดับเมื่อกระทําความดคีวามชอบเพิ่มขึ้นจนถึงชั้นที ่๑ ปฐมดิเรก
คุณาภรณ โดยเวนระยะเวลาแตละชั้นไมนอยกวาหาป 
                         การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ซ่ึงเคย
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมาแลวในกรณีปกตใิหเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึน้หนึ่งชัน้ตามลําดับ โดยเวน
ระยะเวลาแตละชั้นไมนอยกวาหาป 
                         มาตรา ๑๓ การกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสินเพือ่สาธารณประโยชนตามมาตรา ๘ (๑) 
ตองมีลักษณะดังนี ้
                                        (๑) เปนการบริจาคทรัพยสินเพือ่สาธารณประโยชน เชน เพือ่การศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข 
การแพทยการพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห หรือความมั่นคงของชาติ และ 
                                        (๒) ทรัพยสินที่บริจาคตองเปนของผูบริจาคหรือที่ผูบริจาคมีสิทธิบริจาคไดในนามของตน 
                         มาตรา ๑๔ การพิจารณาการกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ใหอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี ้
                                        (๑) ทรัพยสินที่บริจาคเปนทรัพยสินที่ไมเคยใชเสนอขอพระราชทานจนไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนีห้รือกฎหมายอืน่มาแลว 
                                        (๒) การบริจาคทรัพยสินซึ่งถาจะซื้อขายกันจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาทีใ่หทาํหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอน 
                                        (๓) การบริจาคทรัพยสินที่มีผูรวมบริจาคหลายคน ใหแสดงรายละเอียดดวยวา ผูบริจาคแตละคนได
บริจาคทรัพยสินเปนมูลคาเทาใด ในกรณทีี่มิไดแสดงรายละเอียดดังกลาวใหถือวาผูบริจาคแตละคนไดบริจาคทรพัยสินเปน
มูลคาเทา ๆ กัน 
                                        (๔) ถาเปนการบริจาคทรัพยสินใหแกนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมีวัตถุประสงคในการประกอบ
กิจการอันเปนสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจานุเษกษา 
                                        (๕) การบริจาคทรัพยสินที่มิใชเงนิ ตองมีหนังสือรับรองมูลคาแหงทรัพยสินที่บริจาคจากสวน
ราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือนิติบุคคลที่รับบริจาค หากทรัพยสินที่บริจาคเปนที่ดนิใหเจา
พนักงานทีด่ินเปนผูออกหนงัสือรับรองมูลคาของที่ดินนัน้ 
                                        (๖) ทรัพยสินที่บริจาคตองไมมีเงือ่นไขหรือภาระติดพันใด ๆ  
 



 ๔

 
                         มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ตองมีหนังสือรับรองแสดง
รายการการบรจิาคทรัพยสินจากหนวยงานที่ไดรับบริจาคโดยมีผูลงลายมือช่ือตามหลักเกณฑ ดังนี ้
                                         (๑) หนวยงานในราชการสวนกลาง ใหอธิบดหีรือหัวหนาสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอืน่และมี
ฐานะเปนกรมลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                         (๒) หนวยงานในราชการสวนภมูิภาค 
                                               (ก) การบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกนิหาแสนบาท ใหหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอและ
นายอําเภอแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                               (ข) การบริจาคทรัพยสินครั้งละเกินหนาแสนบาท ใหหวัหนาสวนราชการประจําจงัหวัดและ
ผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                         (๓) หนวยงานในราชการสวนทองถ่ิน 
                                               (ก) การบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกนิหาแสนบาท ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ปลัดเทศบาล ปลัดสุขาภิบาล หรือปลัดเมืองพัทยา แลวแตกรณ ีแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง และ
การบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกินหาแสนบาทใหแกสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล หรือองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่
กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินใหนายอําเภอแหงทองที่ทีม่ีการบริจาคลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                               (ข) การบริจาคทรัพยสินครั้งละเกินหาแสนบาท ใหผูวาราชการจังหวดัแหงทองที่ทีม่ีการบริจาค
ลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                          (๔) กรุงเทพมหานคร ใหปลัดกรุงเทพมหานครลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                          (๕) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหอธิการบดลีงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                          (๖) รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ใหผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนและมีฐานะเทียบเทาผูวาการหรือผูอํานวยการลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                          (๗) สภากาชาดไทย ใหเลขาธิการสภากาชาดไทยลงลายมอืช่ือในหนังสือรับรอง 
                                          (๘) นิติบุคคลที่ปรากฏชื่ออยูในรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 
ใหผูแทนของนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                         มาตรา ๑๖ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) อันเปนประโยชนแกศาสนาตองเปนการบริจาค
ทรัพยสินใหแกสถานประกอบศาสนกิจทีจ่ัดตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมาย และตองมีหนงัสือรับรองแสดงรายการการบริจาค
ทรัพยสินที่มีผูลงลายมือช่ือตามหลักเกณฑ ดังนี ้
                                         (๑) การบริจาคทรัพยสินใหแกผูรับในเขตจังหวัด 
                                              (ก) การบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกนิหาแสนบาท ใหศึกษาธิการอําเภอและนายอําเภอแหง
ทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                              (ข) การบริจาคทรัพยสินครั้งละเกินหาแสนบาท ใหศกึษาธิการจังหวดัและผูวาราชการจังหวดั
แหงทองที่ที่มกีารบริจาคลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
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                                         (๒) การบริจาคทรัพยสินใหแกผูรับในเขตกรงุเทพมหานคร 
                                               (ก) การบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกนิหาแสนบาท ใหผูแทนกรมการศาสนาและผูอํานวยการ
เขตแหงทองทีท่ี่มีการบริจาคลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                               (ข) การบริจาคทรัพยสินครั้งละเกินหาแสนบาท ใหอธิบดีกรมการศาสนาลงลายมือช่ือใน
หนังสือรับรอง 
                         มาตรา ๑๗ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ที่ไมไดกระทําใหแกหนวยงานตามมาตรา 
๑๕  ตองมีหนงัสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินที่มีผูลงลายมือช่ือตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
                                          (๑) การบริจาคทรัพยสินใหแกผูรับในเขตจังหวัด 
                                                (ก) การบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกนิหาแสนบาท ใหหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอที่
เกี่ยวของมากที่สุดและนายอําเภอแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                                (ข) การบริจาคทรัพยสินครั้งละเกินหาแสนบาท ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่
เกี่ยวของมากที่สุดและผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่มกีารบริจาคลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                          (๒) การบริจาคทรัพยสินใหแกผูรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
                                                (ก) การบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกนิหาแสนบาท ใหผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของมากที่สุด
และผูอํานวยการเขตแหงทองที่ที่มีการบริจาคมากที่สุดลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                                                (ข) การบริจาคทรัพยสินครั้งละเกินหาแสนบาท ใหอธิบดีหรือหวัหนาสวนราชการทีเ่รียกชื่อ
อยางอื่นและมฐีานะเปนกรมที่เกี่ยวของมากที่สุดลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง 
                         มาตรา ๑๘ ในกรณีทีห่นวยงานมากกวาหนึ่งหนวยงานเปนผูรับบริจาครวมกันใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือที่
เกี่ยวของ 
ตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แลวแตกรณ ีลงลายมือช่ือในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินรวมกัน 
                         มาตรา ๑๙ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ทีก่ระทําในตางประเทศ ใหเอกอัครราชทูตหรือ
กงสุลไทยลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน 
                         มาตรา ๒๐ การคํานวณมูลคาของทรัพยสินที่บริจาคใหคํานวณตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
                                          (๑) ถาเปนการบริจาคที่ดิน ใหถือตามราคาที่เจาพนักงานทีด่ินรับรองตามราคาประเมินทุนทรัพย
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมในขณะที่รับบริจาค 
                                          (๒) ถาเปนการบริจาคเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปนเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา 
และสถานที่ที่รับบริจาค 
                                          (๓) ถาเปนการบริจาคทรัพยสินอื่นนอกจากที่ดินหรือเงนิตรา ใหถือตามราคาตลาดของทรัพยสิน
นั้นในขณะที่รับบริจาค 
                         มาตรา ๒๑ การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณช้ันใดใหแกผูกระทําความดีความชอบตามมาตรา 
๘ (๒) ใหเปนไปตามจํานวนมูลคาของทรัพยสินที่บริจาคตามที่กําหนดไวในบัญชีที ่๑ ทายพระราชกฤษฎีกานี ้
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                         มาตรา ๒๒ รายการและจํานวนเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่ใชประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณรวมตลอดถึงแบบหนงัสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค
ทรัพยสิน ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักนายกรัฐมนตรกีาํหนด 

หมวด ๒ 
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

                    

                         มาตรา ๒๓ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําความดีความชอบตาม
มาตรา ๘ใหหนวยงานดังตอไปนี้เปนผูพจิารณาเสนอขอพระราชทาน 
                                           (๑) การกระทําความดีความชอบใหแกราชการสวนกลาง กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานของรัฐ ใหหนวยงานนั้นเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
                                           (๒) การกระทําความดีความชอบใหแกราชการสวนภูมภิาคหรือราชการสวนทองถ่ินใดใหจังหวดั
ที่ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ินนั้นตั้งอยูเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
                                           (๓) การกระทําความดีความชอบใหแกสภากาชาดไทย ใหสภากาชาดไทยเปนผูพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน 
                                           (๔) การกระทําความดีความชอบใหแกนิติบคุคลที่ปรากฏชื่อยูในรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา ใหสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดในประกาศดวยวาใหหนวยงานใดเปนผูพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทาน 
                         หากเปนการกระทําความดคีวามชอบใหแกหนวยงานตั้งแตสองหนวยข้ึนไป ใหหนวยงานตาม (๑) (๒) (๓) 
หรือ (๔)ที่ไดรับประโยชนมากที่สุดสําหรับกรณีการกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) หรือที่ไดรับบริจาคมากที่สุด
สําหรับกรณีการกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
                         มาตรา ๒๔ ใหหนวยงานที่เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งเพื่อทําหนาที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติการกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ และ
ความเหมาะสมของบุคคลที่พึงไดรับการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
                         คุณสมบัติและจํานวนของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
                         มาตรา ๒๕ ใหหนวยงานที่เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ สงผลการพิจารณาไปยัง 
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงเจาสังกัดเพื่อดาํเนินการตามมาตรา ๒๖ ตอไป 
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                         สําหรับกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมฐีานะเปนกรม ซ่ึงไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวงกรุงเทพมหานครและสภากาชาดไทย ใหสงผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยไม
ตองดําเนินการตามมาตรา ๒๖ 
                         มาตรา ๒๖ใหสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แลวแตกรณีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แลวใหหนวยงาน
นั้น ๆ สงผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตอไป 
                         คุณสมบัติและจํานวนของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
                         มาตรา ๒๗ ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงผลการพิจารณาตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง และมาตรา ๒๖ ไปยังคณะกรรมการมาตรา ๒๘ เพื่อดําเนนิการตอไป 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

                    

                         มาตรา ๒๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ"ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตร ีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกนิสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 
                        ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ และ
จะแตงตั้งขาราชการในสวนราชการดังกลาวเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนดวยก็ได 
                         มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมีอํานาจและหนาทีใ่น
การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและ
หนาที่ดังนี ้
                                              (๑) พิจารณาชัน้เครื่องราชอิสริยาภรณเพื่อเสนอขอพระราชทานในกรณีพิเศษที่มิไดกําหนดไว
ในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 
                                              (๒) พิจารณายกเวนชั้นเริ่มตนและการเวนระยะเวลาแตละชั้นในการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
                         ในกรณีที่เหน็สมควร คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมีอํานาจเสนอ
ช่ือบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได ทั้งนี้ มิใหนํามาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๖ มาใชบังคับ 

 



 ๘

 
                         มาตรา ๓๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณพจิารณาเสร็จแลว 
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพรอมทั้งชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควรขอพระราชทานเสนอตอ
นายกรับมนตรีเมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศ
รายช่ือผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในราชกิจจานเุบกษา 
                         มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนอันไมอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามทีก่ําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้โดยตรงตอนายกรัฐมนตรี 

                         เมื่อนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนนิการเพื่อนําความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศรายชื่อผูไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในราชกิจจานเุบกษา 

หมวด ๔ 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลบางประเภท 

                    

                         มาตรา ๓๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศที่มิใชขาราชการของ
ตางประเทศหรือเจาหนาที่ขององคการตางประเทศ หรือลูกจางของรัฐบาลไทยจะเสนอขอพระราชทานครั้งแรกชั้นใดและจะ
เสนอขอพระราชทานในชัน้สูงขึ้นตามลําดับเมื่อกระทําความดีความชอบเพิ่มขึ้นจนถงึชั้นใด รวมทัง้จะตองปฏิบตัิตามเงื่อนไข
และระยะเวลาแตละขั้นเชนใด ใหเปนไปตามบัญชีที่ ๒ ทายพระราชกฤษฎีกานี้ โดยใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมที่ไดรับประโยชนหรือที่เกี่ยวของมากทีสุ่ดเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
                         การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามวรรคหนึ่งใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอืน่และมีฐานะเปนกรมที่เสนอขอพระราชทานแจงไปยังกระทรวงตางประเทศเพื่อพจิารณาความเหมาะสมของ 
ช้ันเครื่องราชอิสริยาภรณ ที่จะเสนอขอพระราชทานโดยพิจารณาตามบญัชีที่ ๒ ทายพระราชกฤษฎีกานี้ 
                         เมื่อกระทรวงการตางประเทศพิจารณาเหน็สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันใดแลว ในกรณีที่
มีความจําเปนตองทาบทามรัฐบาลแหงประเทศที่ชาวตางประเทศนั้นถือสัญชาติใหกระทรวงการตางประเทศทาบทามรัฐบาล
แหงประเทศนัน้วาจะขัดของหรือไม หากไมขัดของใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรมที่เสนอขอพระราชทานแจงผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรี เมื่อ
นายกรัฐมนตรพีิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนนิ การเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระ
กรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป และเมื่อพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศรายชื่อ ผูไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในราชกิจจานเุบกษา 



 ๙

 
                         การเสนอขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณตามมาตรานี ้มิใหนํามาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ 
และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับ 
                         มาตรา ๓๓ การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแกนกักีฬา บุคลากรโรงเรียนเอกชน บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือผูมีผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลหรือยกยองระดับชาต ินอกจากตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้แลวใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขที่กําหนดไวในบัญชีที ่๓ บัญชีที่ ๔ 
บัญชีที่ ๕ หรือบัญชีที่ ๖ทายพระราชกฤษฎีกานี้ดวย แลวแตกรณ ี
                         มาตรา ๓๔ การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแกผูวายชนมจะกระทําไดเฉพาะกรณีที่ผูวาย
ชนมไดเคยกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชนเปนอยางยิ่ง 
                         ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือกรุงเทพมหานครที่
ไดรับประโยชนหรือที่เกีย่วของมากที่สุดจากการกระทําความดีความชอบของผูวายชนมตามวรรคหนึ่งเปนผูพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน 

                         ในกรณีที่ผูวายชนมไดกระทําความดีความชอบตามวรรคหนึ่งใหแกสภากาชาดไทย ใหสภากาชาดไทยเปนผู
พิจารณาเสนอขอพระราชทาน 

                         ใหกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอืน่และมีฐานะเปนกรม กรุงเทพมหานครหรอื
สภากาชาดไทยที่เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสงเอกสารและหลักฐานไปยังสํานกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรีเมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ แลว ใหประกาศรายชื่อผูไดรับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณในราชกจิจานุเบกษา 
                    การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณตามมาตรานี้ มิใหนํามาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา 
๒๕ มาตรา ๒๖และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับ 
                    มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัตติามพระราชกฤษฎีกานี ้ใหคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนผูพิจารณา แลวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวนิิจฉัยส่ังการ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      บรรหาร  ศิลปอาชา 
          นายกรฐัมนตรี 

 


