สรุปรายละเอียดในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
๑. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
สรุปว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์สาหรับพระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบ
อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามที่ทรงพระราชดาริเห็นสมควร การขอพระราชทาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แบ่งเป็น ๗ ชั้น ดังนี้คือ
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. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ สรุปหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒.๑ บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังนี้
๒.๑.๑ มีความประพฤติดี
๒.๑.๒ ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๓ ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้ หรือตามกฎหมายอื่น
เว้นแต่เป็นการส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
๒.๒ ประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขของการกระทาความดีความชอบที่จะเสนอขอพระราชทาน
จาแนกออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๒.๑ กระทาความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน
ลักษณะและเงื่อนไขการขอพระราชทานให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบที่มี
ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
ลักษณะ
๑. มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือ
๒. เป็นการกระทาที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่ อปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สิน
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือประเทศ
เงื่อนไข
๑. เป็นผลงานของตนเองและไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับ
๒. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว
ถ้าเป็นผลงานที่ทาร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะต้อง สรุป แยกผลงาน ของแต่ละ
บุคคลให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมได้

-๒๓. เป็นผลงานในฐานะบุคคลของนิติบุคคลซึ่งมีบทบาทหรือส่วนสาคัญในการ
สนับสนุน หรือผลักดันให้นิติบุคคลกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ
๔. เป็นผลงานในฐานะบุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจ
และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๕. ถ้าเป็นผลงานที่กระทาให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ใน
การประกอบกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
๖. การเสนอขอพระราชทานในกรณีปกติให้เสนอขอพระราชทาน ชั้นที่ ๗
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) และให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
ตามลาดับ เมื่อกระทาความดีความชอบเพิ่มขึ้นจนถึงชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรก
คุณาภรณ์ (ป.ภ.) โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า ๕ ปี
แนวทางการพิจารณา
๑. ให้หน่ว ยงานที่เป็นผู้ พิจารณาการเสนอขอพระราชทานพิจารณาและ
ตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ ความประพฤติ และความเหมาะสมของบุคคล
ที่พึงได้รับการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
๒. ให้ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือส่วนราชการที่มฐี านะ
เทียบกองสาหรับส่วนราชการ หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าฝ่าย
สาหรับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองสาหรับสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี ของหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้อง
เป็นผู้รับรองผลงาน โดยต้องระบุผลงาน การปฏิบัติงาน และระยะเวลา
การปฏิบัติในหน้าที่ต่างๆ ด้วย
๒.๒.๒ การกระทาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สิน เพื่อสาธารณประโยชน์
ลักษณะและเงื่อนไขการขอพระราชทานให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบที่
เป็นการบริจาคทรัพย์สิน เพื่อสาธารณประโยชน์
ลักษณะ
๑. เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น เพื่อการศาสนา
การศึกษา การสาธารณสุข การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์
หรือความมั่นคงของชาติ และ
๒. ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นของผู้บริจาคหรือที่ผู้บริจาคมีสิทธิบริจาคได้ใน
นามของตน
เงื่อนไข
๑. ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว
๒. การบริจาคทรัพย์สนิ ซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ทาเป็นหนังสื อและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เสียก่อน

-๓๓. การบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ร่วมบริจาคหลายคน ให้แสดงรายละเอียดด้วยว่า
ผู้บริจาคแต่ละคนได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่าใด ในกรณีที่มิได้แสดง
รายละเอียดดังกล่าวให้ถือว่าผู้บริจาคแต่ละคนได้บริจาคทรัพย์สิน เป็น
มูลค่าเท่าๆกัน
๔. ถ้าเป็นการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามรายชื่อที่
สานักนายกรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๕. การบริจาคทรัพย์สินที่มิใช่เงิน ต้องมีหนังสือรับรองมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่
บริจาคจากส่วนราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือนิติบุคคลที่รับบริจาค หากทรัพย์สินที่บริจาคเป็นที่ดินให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองมูลค่าของที่ดินนั้น
๖. ทรัพย์สินที่บริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใดๆ
แนวทางการพิจารณา
๑. ต้องเป็นทรัพย์สินของผู้บริจาคหรือสามารถบริจาคในนามของตน
๒. ต้องมีหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินจากหน่วยงานที่รับ
บริจาค
๓. การเสนอขอพระราชทานชั้นใดให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบที่เป็นการ
บริจาคทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคตามที่กาหนด
ไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
บริจาค ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เสนอขอ ป.ภ.
บริจาค ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เสนอขอ ท.ภ.
บริจาค
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เสนอขอ ต.ภ.
บริจาค
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เสนอขอ จ.ภ.
บริจาค
๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เสนอขอ บ.ภ.
บริจาค
๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เสนอขอ ร.ท.ภ.
บริจาค
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เสนอขอ ร.ง.ภ.
๓. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลง ๒๘ เม.ย.๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การพิจารณาผลงานเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้แก่บุคคลของนิติบุคคล หรือบุคคลของคณะบุคคล ดังนี้
ลักษณะและเงื่อนไขในการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลของนิติบุคคล หรือบุคคลของคณะบุคคล
ลักษณะ
๑. เป็ น บุ ค คลของนิ ติบุ ค คลใดคนหนึ่งหรือหลายคน ที่จ ะได้รับการพิ จารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องเป็นผู้ซึ่งได้กระทาความดีความชอบโดยเป็นผู้มี
บทบาทหรือส่วนสาคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันให้นิติบุคคลบริจาคทรัพย์สิน เพื่อ
สาธารณประโยชน์ โดยหน่วยงานที่ได้รับผลประโยชน์ต้องมีหนังสือรับรองผลงานความดี
ความชอบเพื่อรับรองว่าหากมิใช่เพราะบุคคลผู้นั้นแล้วการบริจาคทรัพย์สินหรือการกระทา
ดังกล่าวจะเป็นไปไม่ได้ และต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือมติของที่ประชุม

-๔คณะกรรมการบริหารนิติบุคคลเห็นควรเสนอขอพระราชทานให้บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมี
หนังสือรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือของคณะกรรมการ
บริหารนิติบุคคลนั้นประกอบพิจารณาด้วย
๒. เป็นบุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเฉพาะกิจและมีรายได้หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สังคม และด้านอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องเป็นบุคคลสาคัญที่สุด จนเป็นที่ยอมรับในคณะผู้ร่วมจัดกิจกรรม
ให้เป็นผู้นาโดยมีหลั กฐานสาคัญยืนยันในการจัดกิจกรรม และรวบรวมทรัพย์สิน
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สุจริต และปราศจากข้อครหาใดๆ
เงื่อนไข
๑. บุคคลของนิติบุคคลซึ่งที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต้องเป็นผู้ซึ่งได้กระทาความดีความชอบโดยมีบทบาทหรือส่วนสาคัญในการสนับสนุน หรือ
ผลักดันให้นิติบุคคลกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หากมิใช่
เพราะบุคคลผู้นั้นแล้วการบริจาคทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นไปไม่ได้
๒. บุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือด้านอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องเป็นบุคคลสาคัญที่สุด จนเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะผู้ร่วมจัดกิจกรรม
๓. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นได้
๔. การบริจาคทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน
๕. การบริจาคทรัพย์สินที่มิใช่เงิน ต้องมีหนังสือรับรองมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่บริจาคจาก
ส่วนราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือนิติบุคคลที่รับบริจาค
หากทรัพย์สินที่บริจาคเป็นที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองมูลค่าของ
ที่ดินนั้น
แนวทางการพิจารณา
๑. การบริจาคทรัพย์สนิ ของนิติบุคคลหรือการบริจาครายได้จากการจัดกิจกรรมของคณะบุคคล
ต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงการค้า การโฆษณา หรือการดาเนินการทางธุรกิจ
ทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่ทางราชการและจะนามาใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคลต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่เห็นได้ว่าสามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะได้ หากทรัพย์สินที่บริจาคไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณะหรือเป็นภาระแก่ทางราชการ จะนามาใช้ประกอบการขอเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ไม่ได้
๒. ทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่ทางราชการ ถ้ากฎหมายกาหนดให้ผู้บริจาคเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการบริจาคตามกฎหมาย จะนาค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ในการบริจาคนั้นมาใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ได้

-๕๓. นิติบุคคลที่เป็นผู้บริจาคทรัพย์สินต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยง
ชาระภาษีหรือดาเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จะเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะรอการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สาหรับบุคคลของนิติบุคคลนั้นไว้ก่อนก็ได้ และกรณีบุคคลของนิติบุคคลอยู่ระหว่าง
ดาเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงชาระภาษีหรือดาเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย ให้ส่วนราชการ
ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอการพิจารณาไว้ก่อน
๔. การบริจาคทรัพย์สนิ ของนิติบุคคลหรือการบริจาครายได้จากการจัดกิจกรรมของคณะบุคคล
ให้พิจารณาตามจานวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาค โดยการเสนอขอพระราชทาน
แต่ละชั้นตราต้องมีรายการบริจาคทรัพย์สินไม่ต่ากว่าสามเท่าของการบริจาคทรัพย์สิน
ตามที่กาหนดไว้ในบัญชีที่ ๑ ท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือ
รับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอง
คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานจัดทาเอกสารการขอพระราชทาน สาหรับผู้กระทา
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามแบบที่กาหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระทาความดีความชอบ
และความเหมาะสมของผู้ที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

-๖๕. รายการเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ดังนี้
รายการเอกสาร
๑. แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
(แบบ นร.๑)
๑.๑ กรณีอาสาสมัครทหารพราน
และพลอาสาสมัคร
๑.๒ กรณีบุคคลของนิติบุคคล
หรือบุคคลของคณะบุคคล

จานวนเอกสาร
ต้นฉบับ ๒ ชุด, สาเนา ๒
ชุด

๒. แบบหนังสือรับรองแสดงรายการ
บริจาคทรัพย์สิน (แบบ นร.๒)

ต้นฉบับ ๒ ชุด, สาเนา ๒
ชุด

๓. แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ
ผู้กระทาความดีความชอบ
(แบบ นร.๓)

๔ ชุด

๔. หนังสือรับรองมูลค่าทรัพย์สิน
(หนังสือรับรองจากหน่วย)
๕. ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ ๒ ชุด, สาเนา
๒ ชุด
ต้นฉบับ ๑ ชุด, สาเนา
๓ ชุด

หมายเหตุ
๑. กรณีอาสาสมัคร
ทหารพราน และ
พลอาสาสมัคร ให้สรุปผล
การปฏิบัติงานที่ได้กระทา
ความดีความชอบดีเด่น
หรือฝ่าอันตรายหรือ
เสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิต
หรือทรัพย์สิน
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
หรือประเทศ ใครทาอะไร
ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่
และ มีผลดี อย่างไร
๒. กรณีบุคคลของนิติบุคคล
หรือบุคคลของคณะบุคคล
ต้องให้ผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาขอพระราชทานฯ
และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งมี
อานาจหน้าที่ลงนามผูกพัน
นิติบุคคลร่วมลงนาม และ
ต้องมีประทับตราของ
นิติบุคคลด้วย

-๗รายการเอกสาร
๖. รายงานการประชุม
คณะกรรมการของหน่วย
๗. เอกสารตรวจสอบประวัติ
ของผู้ขอพระราชทานจาก
สานักงานตารวจแห่งชาติ

จานวนเอกสาร
ต้นฉบับ ๒ ชุด,
สาเนา ๒ ชุด
๔ ชุด

๘. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๙. สาเนาทะเบียนบ้าน
๑๐. รูปถ่ายผู้ขอพระราชทาน

สาเนา ๔ ชุด
สาเนา ๔ ชุด
ขนาด ๒ นิ้ว
คนละ ๑ รูป พร้อม
ไฟล์รูป
สาเนา ๔ ชุด

๑๑. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
(ถ้ามี)

หมายเหตุ
ตรวจสอบว่าเคยต้องหา
คดีอาญาเรื่องใดหรือไม่
หากเคยต้องหาคดีอาญา ผล
ที่สุดของคดีเป็นเช่นไรและ
กรณีบุคคลของนิติบุคคลให้
ตรวจสอบด้วยว่าเป็น
ผู้อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดี
เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงชาระ
ภาษีหรือดาเนินการกิจการที่
ผิดกฎหมายหรือไม่

เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานต้องลงนามรับรองสาเนาทุกฉบับ และสาหรับการเสนอ
ขอพระราชทานให้แก่บุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคล จะต้องออกหนังสือรับรองแสดงผลงาน
(แบบ นร.๑) และหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (แบบ นร.๒) ทั้งสองแบบ

-๘เอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
แบ่งเป็นประเภท ดังนี้
ประเภทการเสนอขอพระราชทาน เอกสารที่ใช้ประกอบการขอพระราชทาน
๑. กรณีบริจาคเงิน
เอกสารตามข้อ ๒ - ๑๑
๒. กรณีบริจาคเป็นวัสดุ สิ่งของ

- เอกสารตามข้อ ๒ – ๑๑ และ
- ใบประเมินราคาวัสดุ สิ่งของ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามราคาตลาดของทรัพย์สินนั้น
ในขณะบริจาค จานวน ต้นฉบับ ๑ ชุด,
สาเนา ๓ ชุด
- ใบกากับภาษี จานวน ต้นฉบับ ๑ ชุด,
สาเนา ๓ ชุด
๓. กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่ - เอกสารตามข้อ ๑ – ๑๑ และ
บุคคลของนิตบิ ุคคลหรือบุคคล
กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่
ของคณะบุคคล
บุคคลของนิติบุคคล
- หนังสือรับรองหรือรายงาน
การประชุมของที่ประชุมใหญ่ของ
นิติบุคคลที่มีมติให้
เสนอขอพระราชทานแก่ผู้สนับสนุน
หรือผลักดันให้เกิดการกระทา
ความดีความชอบ จานวน ต้นฉบับ ๒ ชุด,
สาเนา ๒ ชุด
- สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งนิติบุคคล
และ สาเนา ข้อบังคับของนิติบุคคล
หรือหลักฐานแสดงการจัดตั้ง
นิติบุคคลตามกฎหมาย จานวน ๔ ชุด
- สาเนารายชื่อคณะกรรมการ
นิติบุคคล จานวน ๔ ชุด
- สาเนาประกาศนียบัตรหรือ
ใบรับรองรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
จานวน ๔ ชุด

หมายเหตุ

การประเมิน
ราคา วัสดุ สิ่งของ
จะต้องจาแนกชนิด
และจานวน
อย่างละเอียด

- เอกสารประกอบ
การขอ
พระราชทาน
นั้นต้องระบุ
พฤติกรรมให้
ชัดเจนว่าได้
กระทาหรือ
ดาเนินการการ
บริจาคหรือ
ประโยชน์แก่
สาธารณะอย่างไร
ที่ไหน เมื่อใด

-๙-

ประเภทการเสนอขอพระราชทาน เอกสารที่ใช้ประกอบการขอพระราชทาน
กรณีเสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลของ
คณะบุคคล
- หนังสือรับรองว่าผู้ที่ได้รับการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเป็นบุคคลสาคัญที่สุด
จนเป็นที่ยอมรับในคณะผู้ร่วมจัดกิจกรรม
ให้เป็นผู้นาจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจ
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สุจริต
จานวน ต้นฉบับ ๒ ชุด, สาเนา ๒ ชุด
๔. กรณีการกระทาความดี
ความชอบ ที่มีผลงานอันเป็น
ประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา
ต้องเป็นผลงานดีเด่นหรือเป็น
แบบอย่างอันควรแก่การ
สรรเสริญ หรือเป็นการกระทา
ที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัย
เพื่อปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สิน
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
หรือประเทศ
(อาสาสมัครทหารพราน และ
พลอาสาสมัคร)

เอกสารตามข้อ ๑, ๓, ๖, ๘-๑๑

หมายเหตุ

(ตัวอย่าง การกรอก)
กรณีอาสาสมัครทหารพรานและพลอาสาสมัคร
แบบ นร.๑

แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
ที่....................

ชื่อ (หน่วยงานเจ้าของหนังสือ)

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (นาย, นาง, นางสาว) ........................................................
ชื่อสกุล ....................................................................... บ้านเลขที่ ............................. หมู่ที่ ....................
ซอย .......................................................................... ถนน. .........................................................................
ตาบล / แขวง .............................................................. อาเภอ / เขต .............................................................
จังหวัด ........................................................................ อาชีพ ........................................................................
โทร. ........................................................................................................................ ..........................................
ได้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ที่เป็นผลงาน ดังนี้
๑. ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ............. พ.ศ. ........ ถึงวันที่ ...... เดือน ............ พ.ศ. ................
ได้กระทาความดีความชอบ คือ.................................... (ให้ระบุผลงานความดีความชอบโดยสรุปให้ชัดเจนว่า
ได้ปฏิบัติอย่างไร เมื่อไร และมีผลการปฏิบัติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อย่างไร)........................................................
๒. ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. ........ ถึงวันที่ ...... เดือน ............ พ.ศ. .................
ได้กระทาความดีความชอบ คือ .....................................(ให้ระบุผลงานความดีความชอบโดยสรุปให้ชัดเจนว่า
ได้ปฏิบัติอย่างไร เมื่อไร และมีผลการปฏิบัติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อย่างไร)........................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดของผลงานไว้ท้ายหนังสือรับรองแล้ว
ขอรับรองว่า รายงานแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและไม่เคยเสนอขอพระราชทาน
จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไปแล้ว
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง

ให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ............

ลงชื่อผู้ขอพระราชทาน.............................................
ลงชื่อ ..................................................
(..............พิมพ์ชื่อเต็ม..............)
(...............พิมพ์ชื่อเต็ม..............)
(...............ตาแหน่ง..............) (ระบุตาแหน่งผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
วันที่ ..... เดือน .......... พ.ศ. .........
พลเอก ……………………………………………
(..............พิมพ์ชื่อเต็ม................)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการทหารบก

(ตัวอย่าง การกรอก)
กรณีบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคลของคณะบุคคล
แบบ นร.๑

แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน
ที่....................

ชื่อ (หน่วยงานเจ้าของหนังสือ)

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (นาย, นาง, นางสาว) ........................................................
ชื่อสกุล ....................................................................... บ้านเลขที่ .................................. หมู่ที่ ....................
ซอย .......................................................................... ถนน .........................................................................
ตาบล / แขวง .............................................................. อาเภอ / เขต .............................................................
จังหวัด ........................................................................ อาชีพ ........................................................................
โทร. ...................................................................................................................................... ............................
ได้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ที่เป็นผลงาน ดังนี้
๑. ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ............. พ.ศ. ........ ถึงวันที่ .......... เดือน ............. พ.ศ. ...........
ได้กระทาความดีความชอบ คือ .....................(ให้ระบุพฤติกรรมให้ชัดเจนว่าได้กระทาหรือดาเนินการอย่างไร
และทาให้เกิดการบริจาคหรือประโยชน์แก่สาธารณะอย่างไร)..........................................................................
๒. ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. ........ ถึงวันที่ ........... เดือน ............ พ.ศ. ...........
ได้กระทาความดีความชอบ คือ .....................(ให้ระบุพฤติกรรมให้ชัดเจนว่าได้กระทาหรือดาเนินการอย่างไร
และทาให้เกิดการบริจาคหรือประโยชน์แก่สาธารณะอย่างไร)..........................................................................
ขอรับรองว่า รายงานแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและไม่เคยเสนอขอพระราชทาน
จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไปแล้ว
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง
ลงชื่อ ………………………………….….….….
(...............พิมพ์ชื่อเต็ม................)
ผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทาน
วันที่ ........ เดือน ......... พ.ศ. .........
ลงชื่อ ………………………………….….….….
(...............พิมพ์ชื่อเต็ม................)
ผู้แทนนิติบุคคล (ลงชื่อและประทับตรานิติบุคคล)
วันที่ ........ เดือน ......... พ.ศ. .........

ให้ไว้ ณ วันที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. ..............
ลงชื่อ ........................................................
(.................พิมพ์ชื่อเต็ม...................)
(ระบุตาแหน่งผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
พลเอก .....................................................
(..................พิมพ์ชื่อเต็ม...............)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการทหารบก

(ตัวอย่าง การกรอก)
แบบ นร.๒

แบบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน
ที่....................

ชื่อ ( หน่วยงานเจ้าของหนังสือหรือนิติบุคคล )

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ในวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .......................
( นาย, นาง, นางสาว ) ............................................. ชื่อสกุล ..........................................................................
บ้านเลขที่ .............................. หมู่ที่ .................. ซอย ............................... ถนน ............................................
ตาบล/แขวง .......................... อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................
อาชีพ .................................... โทร ................................... ได้บริจาคทรัพย์สินให้แก่ ......................................
ซึง่ ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี ........................ ซอย ...................... ถนน ............................... ตาบล/แขวง .............................
อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .......................................... โทร ..........................................................
เป็นมูลค่าแห่งทรัพย์สินหรือจานวนเงินรวมทั้งสิ้น ............................. ( ตัวหนังสือ ) โดยมีรายการการบริจาค
ดังนี้
๑. ได้บริจาค ....................... มูลค่าเป็นเงิน ................................................. บาท ( ตัวหนังสือ )
เพื่อ ........................ ( วัตถุประสงค์ ) ............................................................................................................
๒. ได้บริจาค ....................... มูลค่าเป็นเงิน ................................................. บาท ( ตัวหนังสือ )
เพื่อ ........................ ( วัตถุประสงค์ ) ..............................................................................................................
ขอรับ รองว่า รายงานแสดงการบริจาคทรัพย์สิ นดังกล่ าวข้างต้นถูกต้องและไม่เคยเสนอขอ
พระราชทานจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไปแล้ว
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง

ให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ............

ลงชื่อผู้บริจาค..........................................
(...............พิมพ์ชื่อเต็ม................)
วันที่ ........ เดือน ............ พ.ศ. ..........

ลงชื่อ ........................................................
(...................พิมพ์ชื่อเต็ม.................)
(ระบุตาแหน่งผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป)

พลเอก………………………………………………….
(..................พิมพ์ชื่อเต็ม..................)
ผูช้ ่วยผู้บัญชาการทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการทหารบก

