หลักเกณฑ์ ท่ ีใช้ อยู่ในปั จจุบัน
การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็ นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้ แก่ ผ้ บู าํ เพ็ญคุณประโยชน์ ต่อประเทศ ศาสนา และประชาชน
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้ อง

หลักเกณฑ์ ท่ วั ไป

หลักเกณฑ์ แยกเฉพาะด้ าน
กรณีท่ ใี ช้ ผลงานเสนอขอพระราชทาน

- พระราชบัญญัตเิ ครื่ องราช

1. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่ง

1. เป็ นผู้ที่มีผลงานดีเด่น ชัดเจน เป็ นแบบอย่างอันควรแก่

อิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่ง

ดิเรกคุณาภรณ์ แบ่งเป็ น 7 ชัน้ ดังนี ้

การสรรเสริ ญและเป็ นสาธารณประโยชน์ หรื อเป็ นการกระทําที่

ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534

ชันที
้ ่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

ฝ่ าอันตรายหรื อเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวติ หรื อทรัพย์สินเพื่อ

- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วยการ

้ ่ 2 ทุตยิ ดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
ชันที

ประโยชน์ตอ่ สังคมหรื อประเทศ (ม. 9)

เสนอขอพระราชทานเครื่ องราช

ชันที
้ ่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

อิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่ง

ชันที
้ ่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

จนได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามกฎหมายนี ้ หรื อ

ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538

ชันที
้ ่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

กฎหมายอื่นมาแล้ ว ถ้ าเป็ นผลงานที่ทําร่ วมกันเป็ นหมู่คณะจะต้ อง

หมวด 1 มาตรา 5 - 22

ชันที
้ ่ 6 เหรี ยญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

สามารถแยกสรุ ปผลงานของแต่ละบุคคลได้ อย่างชัดเจน (ม.10)

- บัญชีที่ 1 ท้ ายพระราชกฤษฎีกาฯ ชันที
้ ่ 7 เหรี ยญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
- หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ตาม

2. บุคคลที่พงึ ได้ รับการเสนอขอพระราชทานจะ

2. เป็ นผลงานของตนเองและไม่เคยใช้ เสนอขอพระราชทานฯ

3. ถ้ าเป็ นผลงานที่กระทําให้ แก่นิตบิ คุ คล นิตบิ คุ คลนันต้
้ องมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์

มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2545

ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้ (ม.7) ตามรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจาฯ (ม.10)

- แนวทางการพิจารณาคัดเลือก

2.1 มีความประพฤติดี

ผู้รับรางวัล ด้ านกีฬาดีเด่น

2.2 ไม่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ

4. โดยปกติให้ เริ่ มขอชัน้ ร.ง.ภ. เว้ นแต่กรณีมีผลงานดีเด่น
เป็ นพิเศษ อาจขอชันสู
้ งขึ ้นแต่ไม่เกินชัน้ จ.ภ.

5. เป็ นผลงานที่ไม่ เกิดประโยชน์ ต่อตนเองอย่ างชัดเจน

กรณีท่ ใี ช้ การบริจาคทรัพย์ เสนอขอพระราชทาน

1. เป็ นการบริ จาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (ม.13)
2. ทรัพย์สินที่บริ จาคต้ องเป็ นของผู้บริ จาค หรื อผู้บริ จาค
มีสิทธิบริ จาคได้ ในนามของตน

3. ทรัพย์สินที่บริ จาคต้ องไม่เคยใช้ เสนอขอพระราชทาน
จนได้ รับพระราชทานเครื่ องราชฯ มาแล้ ว (ม. 14)

4. ทรัพย์สินที่บริ จาคต้ องไม่มีเงื่อนไขหรื อภาระติดพันใดๆ
5. สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชฯ ให้ แก่
ผู้นํานิตบิ คุ คล (เช่นประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ) หรื อคณะบุคคล ซี่งกระทําความดี
ความชอบ กรณีมีผลงานในการผลักดันให้ นิตบิ คุ คลหรื อ
คณะบุคคล บริ จาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
(ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545)

-2กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้ อง

หลักเกณฑ์ ท่ วั ไป

หลักเกณฑ์ ท่ แี ยกเฉพาะด้ าน
กรณีท่ ใี ช้ ผลงานเสนอขอพระราชทาน

2.3 ไม่เคยถูกเรี ยกคืนเครื่ องราชฯตามกฎหมาย
เว้ นแต่เป็ นการที่ต้องส่งคืนเนื่องจากได้ รับ
พระราชทานในชันที
้ ่สงู ขึ ้น

3. เริ่ มต้ นจากชันที
้ ่ 7 เหรี ยญเงินดิเรกคุณาภรณ์
และให้ เสนอขอพระราชทานในชันสู
้ งขึ ้นหนึง่ ชัน้
ตามลําดับจนถึงชันที
้ ่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ม.12)

4. การเสนอขอพระราชทานเลื่อนชันตราสู
้
งขึ ้น
ให้ เว้ นระยะเวลาแต่ละชันไม่
้ น้อยกว่า 5 ปี (ม. 12)

กรณีท่ ใี ช้ การบริจาคทรัพย์ เสนอขอพระราชทาน

6. เป็ นผลงานที่ไม่มีลกั ษณะเป็ นเชิงการค้ า ธุรกิจ หรื อได้ รับ
ผลตอบแทนจากผลงานนันๆ
้

7. มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านไม่ตํ่ากว่า 5 ปี นับแต่ได้ รับ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ครัง้ สุดท้ าย

ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
5.1 ที่ประชุมใหญ่ของนิตบิ คุ คลหรื อกรรมการบริ หาร
นิตบิ คุ คลนัน้ มีมติเห็นควรเสนอขอพระราชทานเครื่ องราช
อิสริ ยาภรณ์ให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
5.2 นิตบิ คุ คลหรื อผู้นํานิตบิ คุ คลนันต้
้ องไม่ได้ รับ
ประโยชน์โดยชัดแจ้ งทังในทางตรงและทางอ้
้
อมเกี่ยวเนื่อง
จากการบริ จาคทรัพย์สินนัน้ เว้ นแต่ประโยชน์ของผู้นํา
นิตบิ คุ คลในด้ านสังคม ไม่ถือว่าเป็ นข้ อจํากัดในการ
พิจารณา
5.3 นิตบิ คุ คลที่เป็ นผู้บริ จาค ต้ องไม่ถกู กล่าวหาหรื อ
ดําเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงชําระภาษีหรื อดําเนิน
กิจการที่ผิดกฎหมาย
5.4 ทรัพย์สินที่บริ จาคให้ แก่ราชการที่จะนํามาใช้ เสนอ
ขอพระราชทานเครื่ องราชฯ ให้ แก่ผ้ นู ํานิตบิ คุ คลนัน้ ต้ อง
เป็ นทรัพย์สินที่เห็นได้ วา่ สามารถนําไปใช้ เป็ นประโยชน์
แก่สาธารณะได้ และต้ องไม่เป็ นภาระแก่ทางราชการ

-3กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้ อง

หลักเกณฑ์ ท่ วั ไป

หลักเกณฑ์ ท่ แี ยกเฉพาะด้ าน
กรณีท่ ใี ช้ ผลงานเสนอขอพระราชทาน

กรณีท่ ใี ช้ การบริจาคทรัพย์ เสนอขอพระราชทาน
5.5 การเสนอขอแต่ละชันตราต้
้
องมีรายการบริ จาค
ทรัพย์สิน ไม่ ต่าํ กว่ า 3 เท่ า ของการบริ จาคทรัพย์สิน
ตามที่กําหนดไว้ ในบัญชีที่ 1 ท้ ายพระราชกฤษฎีกาฯ
พ.ศ.2538

6. การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชฯ ให้ แก่ผ้ บู ริ จาค
ทรัพย์สิน เป็ นไปตามชันตราตามมู
้
ลค่าของทรัพย์สิน ดังนี ้
6.1 บริ จาค 100,000 บาท ขึ ้นไป เสนอขอ ร.ง.ภ.
6.2 บริ จาค 200,000 บาท ขึ ้นไป เสนอขอ ร.ท.ภ.
6.3 บริ จาค 500,000 บาท ขึ ้นไป เสนอขอ บ.ภ.
6.4 บริ จาค 1,500,000 บาท ขึ ้นไป เสนอขอ จ.ภ.
6.5 บริ จาค 6,000,000 บาท ขึ ้นไป เสนอขอ ต.ภ.
6.6 บริ จาค 14,000,000 บาท ขึ ้นไป เสนอขอ ท.ภ.
6.7 บริ จาค 30,000,000 บาท ขึ ้นไป เสนอขอ ป.ภ.

7. โดยปกติแม้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอขอจะได้ รับเครื่ องราชฯ
ช้ างเผือก / มงกุฎไทย มาก่อนแล้ ว แต่ยงั ไม่เคยได้ รับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ดเิ รกคุณาภรณ์มาก่อน ให้ เริ่ มขอ
ชัน้ ร.ง.ภ. ให้ แก่ผ้ ทู ี่มีผลงานกระทําความดีความชอบ

-4กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้ อง

หลักเกณฑ์ ท่ วั ไป

หลักเกณฑ์ ท่ แี ยกเฉพาะด้ าน
กรณีท่ ใี ช้ ผลงานเสนอขอพระราชทาน

กรณีท่ ใี ช้ การบริจาคทรัพย์ เสนอขอพระราชทาน
8. การบริ จาคหรื อทําคุณประโยชน์ให้ แก่นิตบิ คุ คลที่
เป็ นเอกชน ที่สามารถนํามาขอพระราชทานเครื่ องราชฯ
ต้ องเป็ นนิตบิ คุ คลที่สํานักนายกรัฐมนตรี ได้ ประกาศรายชื่อ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ซึง่ ขณะนี ้มี 12 หน่วยงาน ดังนี ้
8.1 มูลนิธิชยั พัฒนา
8.2 มูลนิธิจฬุ าภรณ์
8.3 มูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ฯ
8.4 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8.5 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
8.6 มูลนิธิช่วยคนปั ญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ
8.7 มูลนิธิส่งเสริ มกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดฯ
8.8 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์
8.9 มูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
8.10 มูลนิธิราชสุดาในพระอุปถัมภ์ฯ
8.11 มูลนิธิโรคเรื อ้ นพุดหงในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
8.12 มูลนิธิฮวั่ เคี ้ยวป่ อเต็กเซี่ยงตึ ้ง (ปอเต็กตึ ้ง)
-----------------

สรุ ปหลักเกณฑ์
การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็ นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้ แก่ ผ้ บู าํ เพ็ญคุณประโยชน์ ต่อประเทศ ศาสนา และประชาชน
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้ อง
- พระราชบัญญัตเิ ครื่ องราช

หลักเกณฑ์ ท่ วั ไป
1. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่ง

หลักเกณฑ์ แยกเฉพาะด้ าน
กรณีท่ ใี ช้ ผลงานเสนอขอพระราชทาน
กรณีท่ ใี ช้ การบริจาคทรัพย์ เสนอขอพระราชทาน

1. เป็ นผู้ที่มีผลงานดีเด่น ชัดเจน เป็ นแบบอย่างอันควรแก่

1. เป็ นการบริ จาคเพื่อสาธารณประโยชน์ (ม.13)
2. ทรัพย์สินที่บริ จาคต้ องเป็ นของผู้บริ จาค หรื อผู้บริ จาค

อิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534

ดิเรกคุณาภรณ์ แบ่งเป็ น 7 ชัน้ ดังนี ้
ชันที
้ ่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

การสรรเสริ ญและเป็ นสาธารณประโยชน์ หรื อเป็ นการกระทําที่
ฝ่ าอันตรายหรื อเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวติ หรื อทรัพย์สินเพื่อ

- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วยการ

้ ่ 2 ทุตยิ ดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
ชันที

ประโยชน์ตอ่ สังคมหรื อประเทศ (ม. 9)

เสนอขอพระราชทานเครื่ องราช

ชันที
้ ่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

อิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่ง

ชันที
้ ่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538

ชันที
้ ่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

2. เป็ นผลงานของตนเองและไม่เคยใช้ เสนอขอพระราชทานฯ จนได้ รับพระราชทานเครื่ องราชฯ มาแล้ ว (ม. 14)
4. ทรัพย์สินที่บริ จาคต้ องไม่มีเงื่อนไขหรื อภาระติดพันใดๆ
จนได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามกฎหมายนี ้ หรื อ
5. สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชฯ ให้ แก่
กฎหมายอื่นมาแล้ ว ถ้ าเป็ นผลงานที่ทําร่ วมกันเป็ นหมู่คณะจะต้ อง

หมวด 1 มาตรา 5 - 22

ชันที
้ ่ 6 เหรี ยญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

สามารถแยกสรุ ปผลงานของแต่ละบุคคลได้ อย่างชัดเจน (ม.10)

- บัญชีที่ 1 ท้ ายพระราชกฤษฎีกาฯ ชันที
้ ่ 7 เหรี ยญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
- หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ตาม

2. บุคคลที่พงึ ได้ รับการเสนอขอพระราชทานจะ

3. ทรัพย์สินที่บริ จาคต้ องไม่เคยใช้ เสนอขอพระราชทาน

ผู้นํานิตบิ คุ คล (เช่นประธานกรรมการ กรรมการ

3. ถ้ าเป็ นผลงานที่กระทําให้ แก่นิตบิ คุ คล นิตบิ คุ คลนันต้
้ องมี กรรมการผู้จดั การ) หรื อคณะบุคคล ซี่งกระทําความดี
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์

มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2545

ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้ (ม.7) ตามรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจาฯ (ม.10)

- แนวทางการพิจารณาคัดเลือก

2.1 มีความประพฤติดี

ผู้รับรางวัล ด้ านกีฬาดีเด่น

2.2 ไม่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ

มีสิทธิบริ จาคได้ ในนามของตน

ความชอบ กรณีมีผลงานในการผลักดันให้ นิตบิ คุ คลหรื อ
คณะบุคคล บริ จาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์

4. โดยปกติให้ เริ่ มขอชัน้ ร.ง.ภ. เว้ นแต่กรณีมีผลงานดีเด่น (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545)
เป็ นพิเศษ อาจขอชันสู
้ งขึ ้นแต่ไม่เกินชัน้ จ.ภ.

5. เป็ นผลงานที่ไม่เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองอย่างชัดเจน

